สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 353,500,000 บาท เป็ น 350,739,981.30 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั จาหน่ายไม่ได้ ของบริ ษัท จานวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
หมายเหตุ เนื่องจากบริ ษัทมีห้ นุ ที่ยงั จาหน่ายไม่ได้ ซงึ่ ได้ ออกไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 27,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท บริ ษัทจึงต้ องทา
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 350,739,981.30 บาท เป็ น 356,500,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 5,760,018.70 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
57,600,187

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.10

รวม
(บาท)
5,760,187

-

-

-

-

ประเภทหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน)
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่
กรรมการ พนั ก งาน และ
ผู้ บริ หารของบริ ษั ท ตาม
โครงการการเสนอขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ แ ก่
กรรมการและพนั ก งาน
(ESOP) ซึ่งได้ รั บอนุมัติ จาก
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)
27,600,187

อัตราส่ วน(เดิม :
ใหม่ )
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
หมายเหตุ 1

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
หมายเหตุ 1

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 62 จาก 90

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่ วน(เดิม :
ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

30,000,000

อัตราการใช้ สิทธิ:
1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

ราคาการใช้
สิทธิ:
6.90 บาท ต่อ
1 หุ้น

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 2
และหมายเหตุ
3

ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 11
ธันวาคม 2557
เพื่ อรองรั บการใช้ สิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้
หุ้นสามัญของบริ ษั ท ที่ ออก
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท
(PLANB-WA)
หมายเหตุ

1. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการกาหนด และแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ
ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง รายนามพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยซึ่งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการจัดทาข้ อกาหนดสิทธิ และหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย รวมทัง้ มีอานาจในการกาหนดหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีที่
หุ้นสามัญเดิมถูกตัดทิ ้งโดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็ นหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายซึง่ เป็ นผลจาก
การที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท ดังนัน้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้จะอยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
2. มอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
มีอานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
(PLANB-WA) และหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA)
เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ หรื อในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) วิ ธี การใช้ สิทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) เป็ นต้ น
(2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการ
นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 63 จาก 90

3. บริ ษัทจะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จานวน 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้ านหน่วย) ให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย พิจารณากาหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษั ท ผู้มี สิทธิ ได้ รั บใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA และจ านวนใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA
ที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท แต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ
2.2

การดาเนินการของบริ ษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
-

3.

ไม่มี -

กาหนดวันประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็ นวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 โดย
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกาหนดวัน
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559
4.

5.

การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1

บริ ษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริ ษัทจะขออนุมตั ิตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ในการทางานเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัท รวมถึง เป็ นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งมีความสาคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษัท

5.2

การใช้ เงินในส่วนเพิ่มทุน
บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัททังจ
้ านวน

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.

เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2.

บริ ษัทจะมีเงินทุนมากพอสาหรับการลงทุน และขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ ขึ ้น
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 64 จาก 90

3.

7.

เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ในการทางานเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท รวมถึ ง เป็ นการรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และหลังหักสารองตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในแต่ละคราว บริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การดารงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนาคต หรื อเพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท เป็ นต้ น

7.2

7.3

ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ งวด
(1)

ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้ แก่ กรรมการ และพนักงาน
(ESOP) ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะมีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน เมื่อได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทและได้ รับการจดทะเบียนเป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว

(2)

ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ PLANB-WA จะมีสิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลจากการด าเนิ น งาน เริ่ มตัง้ แต่เ มื่ อ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว

อื่น ๆ
- ไม่มี -

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ร้ อยละ 0.84

8.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ร้ อยละ 3.59

โปรดพิจารณารายละเอียดของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ ในสรุ ปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 65 จาก 90

9.

คารับรองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเกิดความเสียหายแก่บริ ษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไป
โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

10.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

4 มีนาคม 2559

ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (Record Date)
3.

วั น รว บรว ม รา ย ชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นต า ม ม า ต รา 2 2 5 ข อ ง

7 มีนาคม 2559

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น
4.

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559

21 เมษายน 2559

5.

จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติ

6.

จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติ

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 หน้ า 66 จาก 90

