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บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
เลขท่ี 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค   

เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

   31 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. รายงานประจ าปี 2563 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 

2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
(ในรูปแบบ QR code)  

2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
4. ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 
6. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) 
7. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  

  โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี ้

วำระที ่1 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้น 
ในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
(รายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้อการด าเนินงานท่ีส าคัญในรอบปี 2563) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 
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การลงคะแนนเสียง วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2563 ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 
ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  

ในการนี้  บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเ งิน  และงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้องบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงคะแนนเสียง   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  มาตรา 115 แห่ง พ .ร .บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่ง
ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุนจด
ทะเบียน  
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้แล้วจ านวน 45,884,896 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นจ านวนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนด บริษัท
จึงไม่ต้องด าเนินการจัดสรรทุนส ารองเพิ่มเติมอีก 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท หรือคิด
เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,122,514.21 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เงิน
ปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 109.85 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารอง
ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทต้องการส ารองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและส ารองไว้เพื่อรองรับสถานการณท์ี่มีความไม่แน่นอน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อื
หุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ทั้งนี ้รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 และ ปี 2562 มีดังนี ้

ล ำดับ รำยละเอียดกำรจ่ำยปันผล 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2563  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2562 

1. ก าไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.17 

2. จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท 

3,882,568,101 3,882,568,101 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.0773 0.1528 

4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท) 300,122,514.21 593,256,405.83 

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ
ก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

109.85 91.70 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การงดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดข้างต้น 
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การลงคะแนนเสียง   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 
17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ทั้งนี ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดังนี ้

ล ำดับ รำยชื่อ
กรรมกำรที่

จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำม

วำระ 

ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ังท่ี 
เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรม 
กำรบริษัทในปี 

2563 

จ ำนวนคร้ังท่ี 
เข้ำร่วมประชุม

คณะกรรม 
กำรชุดย่อย 
ในปี 2563 

จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำร
บริษัท 

1. นายปรินทร์  
โลจนะโกสินทร ์

กรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

8/8 - 
 

7 ปี 7 เดือน 

2. ดร. เพ็ญนภา 
ธนสารศลิป ์

กรรมการ / กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

8/8 7/7, 3/3, 1/1 
 

7 ปี 7 เดือน 

3. นายมานะ  
จันทนยิ่งยง 

กรรมการ 5/5* - 1 ปี 1 เดือน 

หมายเหตุ: *นายมานะ จันทนยิ่งยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายแล็พ ซน เนลสัน 
เหลียง ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในวันเดียวกัน 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ทั้ง 3 ท่านข้างต้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ



  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 หน้า 5 จาก 41 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 

Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  

www.planbmedia.co.th 

ครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน 
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเข้ารับ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย)  
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ (2) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป ์และ (3) 
นายมานะ จันทนยิ่งยง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

การลงคะแนนเสียง   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (โดยจะ
พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 36 ก าหนดว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ ของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของ
บริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย  
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว โดยภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,800,000 
บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังน้ี  

ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรบริษัท (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำม
สัดส่วนของเดือน) 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

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

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
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ค่ำตอบแทนรำยเดือนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำม
สัดส่วนของเดือน) 

 

 

  
 ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

20,000 บาท/ครั้ง/คน 20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2. กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

15,000 บาท/ครั้ง/คน 15,000 บาท/ครั้ง/คน 

 

ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ล ำดับ ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

20,000 บาท/ครั้ง/คน 20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท/ครั้ง/คน 15,000 บาท/ครั้ง/คน 
   

ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

20,000 บาท/ครั้ง/คน 20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2. กรรมการก ากับดูแลกิจการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน 15,000 บาท/ครั้ง/คน 

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2564 ให้แก่กรรมการบริษัท  
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ล ำดับ ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

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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มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัทแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มี
ผลประโยชน์อ่ืนใด 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และก าหนดกรอบ
การจ่ายเงินบ าเหน็จ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงคะแนนเสียง   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับข้อ 36 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี  

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“ส ำนักงำน อีวำย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564  
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทได้ 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทมาแล้วจ านวน 3 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว จ านวน 3 ปี และ/หรือ 

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 (เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทมาแล้วจ านวน 3 ปี โดยไม่เคยเป็น 
ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) และ/หรือ 
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3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทมาแล้วจ านวน 3 ปี โดยไม่เคยเป็น 
ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส านักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
อื่นของส านักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแทนได้ 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานบัญชีเดียวกับบริษัท 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดย
ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยสามารถแบ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี ้

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 
ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 
ที่เกิดขึ้นจริง 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวนเงินไม่เกิน   
2,040,000 บาท 

จ านวนเงินไม่เกิน 
2,140,000 บาท 

จ านวน 
2,040,000 บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย  
 

จ านวนเงินไม่เกิน 
5,581,500 บาท 

(ส าหรับ 16 บริษัท) 

จ านวนเงินไม่เกิน 
3,801,500 บาท  

(ส าหรับ 13 บริษัท) 

จ านวน 
3,801,500 บาท 

(ส าหรับ 13 บริษัท) 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพ่ิมขึ้น - - จ านวน 

830,000 บาท 
(ส าหรับ 3 บริษัทย่อยใหม่

ทีจ่ัดตั้งขึ้นภายหลัง) 
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ - 360,000 บาท 360,000 บาท 
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทย่อย 

จ านวนเงินไม่เกิน  
7,621,500 บาท 

จ านวนเงินไม่เกิน 
5,941,500 บาท 

จ านวนเงิน 
6,671,500 บาท  

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย และค่ำตรวจสอบกำรขึ้น
ระบบบัญชีใหม ่

7,621,500 บำท 6,301,500 บำท 7,031,500 บำท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เกินกว่าที่ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก 
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 3 บริษัทภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
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ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
จากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจ านวน 590,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.40 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการ
ขยายธุรกิจที่ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี  ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น  ๆ  
(Non-Audit fee)  

การแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การ
ท างานของผู้สอบบัญชี โดยจากการพิจารณาดังกล่าว เห็นว่าส านักงาน อีวาย เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มี
ความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ 
ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มี
ผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงคะแนนเสียง   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วำระที ่7 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น 
ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจ าปี 2564  
ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564  

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
ที่ www.planbmedia.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
บริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6  เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
(ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยัน
ตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  
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(การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  (E-AGM)) และ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
ตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ได้ ในระหว่างวันที่  23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง  
วันท่ี 12 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ได้ที่  

URL: 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=H92GIMS65uBBORuO4q%2fg9%2foBnimispn%2b%2b8u2a1uV
crLeF%2f9sjZyxyg%3d%3d หรือ 

QR Code: 

 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอื่นในการยืนยันตวัตน เช่น หนังสือเดินทาง หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 
หรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือ
มอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาทีฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-
8053 ต่อ 131, 134 หรือ E-mail: ircomsec@planbmedia.co.th ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2564 ทั้งนี ้เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ
รายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record  Date) แล้ว ระบบจะส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงช่ือเข้าใช้ระบบการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง 

ทั้ งนี้  ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้กับพลต ารวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี  หรือนางมลฤดี  สุขพันธรัชต์ 
ซึ่ ง เป็นกรรมการอิสระ  เพื่ อ ให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่ง
หนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))  
มาที่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท  แพลน  บี  มี เดี ย  จ ากั ด  (มหาชน ) เลขที่  1213/420 ลาดพร้ าว  94 (ปัญจมิตร )  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศัพท์ : (662) 530-8053 ต่อ 131, 134 หรือ E-mail: 
ircomsec@planbmedia.co.th ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2564 

  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=H92GIMS65uBBORuO4q%2fg9%2foBnimispn%2b%2b8u2a1uVcrLeF%2f9sjZyxyg%3d%3d
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 หน้า 11 จาก 41 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra/Town in Town 3/3), Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310 

Tel.+662 530 8053-6 Fax.+662 530 8057 E-mail: info@planbmedia.co.th Tax ID. 0107556000507  

www.planbmedia.co.th 

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจ าปี  2563 และส าเนางบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ QR Code ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่
ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว   

   ขอแสดงความนับถือ  

พล.ต.อ.  

 
   (สมชาย วาณิชเสนี) 
    ประธานกรรมการ 

 


