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กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 98 คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)
Plan B Media Public Company Limited

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม



ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ



กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร



กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ



กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน



กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการ



กรรมการ

นายมานะ จันทนยิ่งยง



กรรมการ

นายอานนท์ พรธิติ



กรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม



-ไม่ม-ี



ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม



ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
รักษาการประธานฝ่ายการตลาดและ
ก ากับดูแลลูกค้า



ประธานฝ่ายปฏิบัติการ



ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวอังคณา เฉลิมชัยกิจ



เป็นมติที่ประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีกำรลงคะแนนเสียง
และกำรนับคะแนนเสียง



1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2. โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ 
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติ
อนุมัติวาระที่น าเสนอ

วิธีกำรลงคะแนน



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้
เร่ิมพิจารณา ทั้งนี้จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม
หรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ 
และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะด าเนินการประชุม
ในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว 
ผู้ด าเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม 
โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีกำรลงคะแนน



8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้มอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาแสดงความจ านงโดยพิมพ์ “ส่งค าถาม” 
เข้ามาในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เลขานุการที่ประชุมจะท าการอ่านค าถามของ
ท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุมหรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตอบค าถามของท่าน
ผู้ถือหุ้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

11. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมายแคปปิตอล จ ากัด ได้แก่ คุณวิภาดา 
ศักดิ์ศรี เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท

วิธีกำรลงคะแนน



12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณา
น าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้น
โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด

วิธีกำรลงคะแนน



วำระที่01 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ประจ ำปี 2563



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563



วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจ าปี 
2563 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจ าปี 2563 ในหัวข้อการด าเนินงานที่
ส าคัญในรอบปี 2563) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



กำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบปี 2563
บริษัทเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนท์ให้ครอบคลุมทุกด้านและมองหาธุรกิจที่ช่วยสร้างเครือข่ายให้สื่อนอกที่
อยู่อาศัยเติบโต ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายตัวของความ
ต้องการในอนาคต โดยมีรายละเอียดของพัฒนาการที่ส าคัญในรอบปี 2563 ดังต่อไปนี้

มกราคม
• บริษัทร่วมมือกับ MACO โดยเป็นตัวแทนในการบริหาร

จัดการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศของ 
MACO ทั้งหมด มากกว่า 2,000 แห่ง เพื่อพัฒนาและ
เสริมศักยภาพของบริษัท

มีนาคม
• บริษัทเปิดตัวสื่อโฆษณาดิจิตอล Paragon motion 

block 2 บริเวณทางเชื่อมห้างสยามพารากอนและ
สยามเซ็นเตอร์  เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อให้ครอบคุลมใน
ต าแหน่งที่ตั้งท่ีมีศักยภาพ

• บริษัทขยายพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิตอลบริเวณ Rooftop
@ Parc Paragon

• บริษัทเปิดตัวเกมส์ออนไลน์ครั้งแรก “Samkok MOE” 



กำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบปี 2563

สิงหาคม
• บ ริ ษั ท ร่ ว ม มื อ กั บ ส า นั ก ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ข น ส่ ง

กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พัก
ผู้โดยสารประจ าทางอัจฉริยะให้มีความทันสมัยมากขึ้น , 
ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า มป ลอดภั ย ,  ร ะ บ บ ช า ร์ จ แ บ ต
โทรศัพท์มือถือ และ Free Wi-Fi โดยมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาปรับปรุงศาลาท้ังหมด 691 ศาลา ภายในปี 2564

• บริษัทได้สิทธิในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลฯ ในพระบริมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564-2571
เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี แต่เพียงผู้เดียว เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาฟุตบอลของชาติ



กำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบปี 2563

กันยายน
• บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

เพื่อจัดท า VIA BUS Application เพื่อน าทางรถโดยสาร
สาธารณะแบบเรียลไทม์ เป็นการต่อยอดและสนับสนุน
การขยายธุรกิจของโครงการศาลาที่พักผู้โดยสารรถประ
ท าทางอัจริยะ

• บริษัทประสบความส าเร็จในการติดตั้งจอ LED ภายใน
ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven เพื่อให้บริการส่ือโฆษณา 
ณ จุดขาย



กำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรที่ส ำคัญในรอบปี 2563

ธันวาคม
• บริษัทเข้าลงทุนและร่วมมือกับ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมกีฬาและงานอีเวนท์วิ่งมาราธอน
ในรูปแบบ Sport Tourism Theme ซี่งเป็นการแข่งขันที่
ได้รับมาตรฐาน IAAF โดยใช้ส่ือนอกที่อยู่อาศัยของบริษัท
ในการโปรโมท เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจด้าน 
Sports marketing

• บริษัทปรับปรุงแสงสว่างจอ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ป้ายโฆษณาโดยได้ท าการเปลี่ยนหลอดโคมไฟทั่ว
กรุงเทพฯ จ านวนกว่า 150 ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแสดงภาพโฆษณาให้เกิดความชัดเจนและสวยงาม
มากขึ้น

• บริษัทแพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ด ารงสถานะในการ
เ ป็ น บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น  SET 100 ใ น ร อ บ เ ดื อ น 
มกราคม – มิถุนายน 2564



สรุปผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
(ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร)

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการด าเนินงานที่

ส าคัญ
ของปี 2563

ผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ

ของปี 2562

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รำยได้รวม 3,768 4,919 -23.4

ก ำไรขั้นต้น 783 1,688 -53.6

ก ำไรก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี
เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ 

และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA)
2,033 1,681 +20.9

ก ำไรสุทธิส ำหรับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

140 (1) 743 -81.1

(1) รวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จ านวน 57 ล้านบาท ในปี 2563



ภำพรวมอุตสำหกรรมสื่อโฆษณำ 
(ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร)

5,609 5,676 5,262 3,805 4,081 4,741 3,602

13,184 12,335 9,859 6,781 5,348 4,616 3,109

4,730 4,268 2,929
1,943 1,316 1,055 724

4,349 5,133
5,445

6,807 7,312 8,838
4,317

9,754 9,319 11,705 13,205 13,975 14,548
11,715

6,115 8,084 9,479 12,402 16,928 19,555

19,610

79,590 84,392
70,995 65,786

70,382
70,310

63,177

สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย
โรงภาพยนตร์

วิทยุนิตยสาร
หนังสือพิมพ์

ทีวี
ออนไลน์

2567 2560 25622559 256325612558

-14%

123,664 

70,310 

4,741 5,671 8,838 13,509 

1,040 

19,555 

106,254 

63,177 

3,602 3,833 4,317 
11,041 

674 

19,610 

สื่อโฆษณา
กลางแจง้ และ
ระบบขนสง่
มวลชน

รวม ทีวี สื่อโฆษณา
ภายใน

ห้างสรรพสนิ
ค้า

วิทยุ โรงภาพยนต์สื่อสิง่พมิพ์ อินเตอรเ์นต็

สื่อโฆษณานอกทีอ่ยูอ่าศยั

-19%

ปี 2562
ปี 2563-14%

-10%

-24% -32% -51%

0%

เม็ดเงนิสือ่โฆษณานอกทีอ่ยูอ่าศยัในป ี2563 ลดลงที่
ประมาณรอ้ยละ 19.0 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปกีอ่นหนา้ 

จากสถานการณโ์รคระบาด COVID-19

เม็ดเงนิสือ่โฆษณารวมในป ี2563 ลดลงจากปกีอ่นหนา้ที่
ประมาณรอ้ยละ 14.0 จากสถานการณโ์รคระบาด 

COVID-19 ที่เกิดขึน้ในระหวา่งปี



4,861 

376 

889 

1,924 

207 215 
467 

697 

86 

3,724 

248 

812 

1,638 

248 
67 166 

436 

109 

2562

2563

รายได้รวมธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปี 2563 อยู่ที่ 
3,013 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 16.6% เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563

รายได้รวมธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นร่วมในปี 
2563 อยู่ที่ 711 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 

44.2% เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563

สัดส่วนรำยได้และกำรเติบโตของรำยได้
(ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร)

รายได้จากการ
ขายและการ
ให้บริการ

รายได้จากสื่อ
โฆษณาในระบบ
ขนส่งมวลชน

รายได้จากสื่อ
ภาพนิ่ง

รายได้จากสื่อ
ดิจิทัล

รายได้จากสื่อ
โฆษณาภายใน
ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านสะดวกื้อ

รายได้จากสื่อ
โฆษณาภายใน
สนามบิน

รายได้จากธุรกิจ
ด้านสปอร์ต 
มาร์เก็ตติ้ง

รายได้จากธุรกิจ
อาร์ทติส 
เมเนจเมนท์

รายได้จากธุรกิจ
ออนไลน์

-23.4%



นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ“บรรษัทภิบาล” ของ
บริษัท



• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ 
และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม

• จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ 
และพร้อมจะน าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้วยความเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการ
เลื่อนต าแหน่ง

นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน



• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด
กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดง
บัญชีรายรับ–รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

• ก าหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ให้เกิดการก ากับดูแล
กิจการที่ดี

นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน



แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น:

บุคลากรทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้

• ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

• ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย
ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

• ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของ
บริษัทจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน



มาตรการ / แนวทางด าเนินงาน

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ

• แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรร
หาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับ
พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle blower)

นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน



• ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย

• บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการด าเนินธุรกิจ

นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน



นโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต



ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ โดยบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ใน
รายงานประจ าปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้ส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



ค าถาม

วาระที ่1 รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษิัท ประจ าปี 2563

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระที ่1 รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ประจ าปี 2563

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วำระที่02 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ประจ ำปี 2563 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท า
ตามวรรคหนึ่งหรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม
ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน
3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล
4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
7) กิจการอื่นๆ



วัตถุประสงค์และเหตุผล
• งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วรวมถึงรายงาน
ผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่  ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายงานทางการเงินในปี 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
3) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



ควำมเห็นคณะกรรมกำร
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน  และงบก า ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ  ประจ าปี  2563 ส าหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้ นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้



ข้อมูลงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ
ปี 2563 และปี 2562

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์รวม 12,250 7,980 11,510 7,054

หนี้สินรวม 6,595 1,090 6,625 1,209

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,655 6,890 4,885 5,845

ผลกำรด ำเนินงำน

รำยได้รวม 3,768 4,919 3,228 3,947

ก ำไรสุทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นประจ ำปี 140 (1) 743 273 647

(1) รวมผลกระทบจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จ านวน 57 ล้านบาท ในปี 2563



สรุปฐำนะทำงกำรเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
รำยละเอียดของสินทรัพยร์วม 

(ล้ำนบำท)
รำยละเอียดของหนี้สินทรัพยร์วมและ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท)

638 
2,360 1,428 

1,560 
3,011 

2,425 

5,128 

2,045 

1,635 

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

อ่ืนๆ

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 971 739 

1,286 

3,510 

5,655 

6,890 

828 

350 

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

อ่ืนๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถงึก ำหนด
ช ำระภำยใน 1 ปี

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน

12,250 12,250

7,980 7,980



ค าถาม

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของ
บริษัท ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของ
บริษัท ประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563



วำระที่03 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล และ
รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115  
• การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
• เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับก าหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
• ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• เมื่อข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ท าได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ง

คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป

• การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  ข้อ 44
• ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล
• เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

• การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารอง
มากกว่านั้น

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้แล้วจ านวน 45,884,896 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นจ านวนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนด
บริษัทจึงไม่ต้องด าเนินการจัดสรรทุนส ารองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

วัตถุประสงค์และเหตุผล



โดยในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.0773 บาท หรือ
คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,122,514.21 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 109.85
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล



บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี
2563 เนื่องจากบริษัทต้องการส ารองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและส ารองไว้เพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

วัตถุประสงค์และเหตุผล



รำยละเอียดเปรียบเทียบกำรจ่ำยปันผลในปี 2563 และ ปี 2562 มีดังนี้

ล าดับ รายละเอียดการจา่ยปันผล
ผลการด าเนินงาน

ปี 2563
ผลการด าเนินงาน

ปี 2562
1. ก าไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.07 0.17
2. จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว

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

3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0773 0.1528
4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท) 300,122,514.21 593,256,405.83
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 109.85 91.70



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

ควำมเห็นคณะกรรมกำร



ค าถาม

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตัิการงดจา่ยเงนิปนัผล และรับทราบการ
จ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาล

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตัิการงดจา่ยเงนิปนัผล และรับทราบการ
จ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาล



วำระที่04 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ ง ให้ เลือกตั้ งคณะกรรมการทั้ งชุดพร้อมกันในคราวเดียว
แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดวิธี
การเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่ ง ในสามเป็นอัตราถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 17 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งเช่นนั้นให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม

กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้อีกกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านคือ

(1) นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์
(2) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
(3) นายมานะ จันทนยิ่งยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจน
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ (2) ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ 
(3) นายมานะ จันทนยิ่งยง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครั้งนี้) 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย
เป็นรายบุคคล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ควำมเห็นคณะกรรมกำร



ค าถาม

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ



ประวัติกรรมกำร

ชื่อ นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์
อายุ 38 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด, Depaul University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ านวนปี 2556 - ปัจจุบัน (7 ปี 7 เดือน) 
เป็นกรรมการ
ประสบการณ์ - กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.แพลน บี มีเดีย
- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ. เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์
- กรรมการ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์
- กรรมการ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง



ค าถาม

วาระที ่4.1 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4.1 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ



ประวัติกรรมกำร

ชื่อ ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
อายุ 66 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวนปีที่ 2556 – ปัจจุบัน (7 ปี 7 เดือน)
เป็นกรรมการ
ประสบการณ์ -กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บมจ. แพลน บี มีเดีย
-กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
-กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล
-กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์



ค าถาม

วาระที ่4.2 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4.2 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ



ประวัติกรรมกำร

ชื่อ นายมานะ จันทนยิ่งยง
อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

จ านวนปีที่ กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน (1 ปี 19 วัน)
เป็นกรรมการ
ประสบการณ์ - กรรมการ บมจ.แพลน บี มีเดีย

- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. มาสเตอร์ แอด
-กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

-ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Group M

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

ในวันเดียวกัน



ค าถาม

วาระที ่4.3 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่4.3 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ



วำระที่05 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทใน
กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)ข้อ 22

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นก็ได้

นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ



คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ
ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล



ค่าตอบแทนรายเดือน บาท / เดือน

คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ 50,000

กรรมการ 30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000

วัตถุประสงค์และเหตุผล

*ค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย บาท / ครั้ง / คน

ประธาน 20,000

กรรมการ 15,000



ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 4,800,000 บาท และเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงิน
บ าเหน็จประจ าปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับมติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563

ควำมเห็นคณะกรรมกำร



ค าถาม

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ

คะแนน

วาระที ่5 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564



วำระที่06 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120  

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน)

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ



วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501  และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานบัญชีเดียวกับบริษัท



พร้อมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ส าหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) 

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การ
ท างานของผู้สอบบัญชีจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความ
เป็นอิสระมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
มาเกิน 7 ปี

วัตถุประสงค์และเหตุผล



วัตถุประสงค์และเหตุผล
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 

(ปีที่เสนอ)
ปี 2563

ที่ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้ถือหุน้

ปี 2563
ที่เกดิขึ้นจริง

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)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยท่ีเพิ่มขึ้น -

-
จ านวน

830,000 บาท
(ส าหรับ 3 บริษัทย่อย

ใหม่ที่จัดตั้งขึ้นภายหลัง)
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ - 360,000 บาท 360,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนเงินไม่เกิน 
7,621,500 บาท

จ านวนเงินไม่เกิน 5,941,500 
บาท

จ านวนเงิน
6,671,500 บาท 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รวมคา่สอบบญัชขีองบริษทัและบรษิทัยอ่ย 7,621,500 บาท 6,301,500 บาท 7,031,500 บาท



วัตถุประสงค์และเหตุผล

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เกินกว่าที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้
จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 3 บริษัทภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่เกิดข้ึนจริงจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจ านวน 590,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.40 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจที่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)



ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปนี้
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4501  และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5313

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,621,500 บาท



ค าถาม

วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัช ีประจ าป ี2564

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัช ีประจ าป ี2564



วำระที่07 พิจำรณำเรื่องอืน่ๆ (ถ้ำม)ี



ค าถาม

วาระที ่7 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้าม)ี

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะถามค าถามในวาระนี้ กรุณากลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting

1. กดปุ่ม
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม
3. กลับไปที่ระบบ webex เพื่อรอคิวค าถาม
4. เมื่อถึงคิวค าถาม เจ้าหน้าที่จะประกาศชื่อผู้ถือหุ้น กรุณากดรับ

การเปิดกล้องและไมค์ เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเอง

ส่งค าถาม

ยืนยัน



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)
Plan B Media Public Company Limited

THANK YOU
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Follow our inspirational media


