บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแ่ ยกมหานาค
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
____________________
30 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
2. รายงานประจาปี 2558 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่ และนิยามกรรมการอิสระ
4. สรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัท ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ/
หรื อ พนักงาน (ESOP) (ครัง้ ที่ 2)
5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพ ย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า
6. สรุปสาระสาคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP) ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
9. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
10. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม
12. แผนที่สถานที่จดั ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ด้ วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน
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2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องปาริ ชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
โดยบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ดังกล่าวแล้ ว และได้ จัดส่งสาเนา
รายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ว่า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2558
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2558 ไว้ ใ นรายงานประจ าปี 2558 แล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ง มาด้ ว ย 2 ที่ ไ ด้ จัด ส่ง ให้
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานและ
การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจำปี 2558 สำหรั บ
รอบระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริ ษัทมหำชนจำกัด ”) และข้ อบังคับ ของบริ ษัทข้ อ 39
ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
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ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษัท ประจาปี 2558
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558
ของบริ ษัท ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ประจ าปี 2558 สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(“สำนักงำน อีวำย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัทและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2558 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2558 ซึ่ง ได้ ผ่า นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตจากสานัก งาน อี ว าย และผ่า น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุ มัติ ไม่ จัดสรรกำไรสำหรั บผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 เป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย เนื่ อ งจำกบริ ษั ท มี ทุน ส ำรองตำม
กฎหมำยครบร้ อยละ 10 แล้ วและพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ
บริ ษัทเป็ นทุนสารองในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท หรื อเท่ากับจานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มี
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559
ตามมาตรา 115 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงานปี 2558 จานวน 400,210,581บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
0.12 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณา
จ่า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลประกอบการปี 2558 ในอัต ราหุ้น ละ 0.07 บาท จากจ านวนหุ้น รวมทัง้ สิน้
3,507,399,813 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 245,517,986.91 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61 ของกาไรสุทธิซึ่งเกิด
จากผลการดาเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัท
จะจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ของบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และหลังหัก
สารองตามกฎหมาย
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ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
รำยละเอียดกำรจ่ ำยปั นผล

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2558

1.กาไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)

0.12

0.08

2. จานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วของบริ ษัท

3,507,399,813

2,597,391,000

3. เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

0.07

0.01675

4. รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น
(บาท)

245,517,986.91

43,500,000

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

61.3

21.1

*การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา และ
ปี 2559 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงินจานวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผล
ประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ ้นและมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงิ นปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล วันที่ 4 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายในวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการ
จัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 35,350,000 บาท ซึ่งครบ
ตามที่กฎหมายกาหนด และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจานวนหุ้นรวมทัง้ สิ ้น
3,507,399,813 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 หน้ า 4 จาก 90

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรต้ องออกตำมวำระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17
กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี ้

รำยชื่อกรรมกำรที่จะต้ องออกจำก
ตำแหน่ งตำมวำระ

จำนวนครั ง้ ที่
จำนวนครั ง้ ที่
เข้ ำร่ วมประชุม
เข้ ำร่ วมประชุม
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
ชุดย่ อย
ในปี 2558
ในปี 2558

ตำแหน่ ง

จำนวนปี ที่
ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรของ
บริษัท

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

12/12

5/5

2 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 แล้ ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริ ษั ท ตลอดจนมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มี การแก้ ไขเพิ่มเติม ) และพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลทัง้ 3 ท่าน
ก็ เ ป็ นผู้ที่ มี คุณ สมบัติ ค วามเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ วนตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ซึ่ ง มี
รายละเอียดเท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ซึง่ มีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไป
อีกวาระ ทังนี
้ ้ รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 หน้ า 5 จาก 90

เพิ่มเติม ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้ กรรมการทัง้ 3 ท่านดังต่อไปนี ้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
1. พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36
ก าหนดว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสามัญ ประจ าปี ต้ องพิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิ จของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทน
จากธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกับ บริ ษั ท ในอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน แล้ ว โดยจากการพิ จ ารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัท ประจาปี 2559 ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 หน้ า 6 จาก 90

● ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็ นกรรมกำรในระหว่ ำงเดือนให้ คำนวณตำมสัดส่ วนของ
เดือน)
ข้ อ

ค่ ำตอบแทน

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2559

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2558

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

40,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

● ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็ นกรรมกำรในระหว่ ำงเดือนให้ คำนวณตำม
สัดส่ วนของเดือน)
ข้ อ

ค่ ำตอบแทน

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2559

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2558

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

● ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
ข้ อ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

1.

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 หน้ า 7 จาก 90

● ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ข้ อ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

1.

ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการบริ ห ารความ
เสีย่ ง

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

● ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ข้ อ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม

เบีย้ ประชุม

ประจำปี 2559

ประจำปี 2558

1.

ประธานกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

20,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

2.

กรรมการกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

15,000 บาท / ครัง้ / คน

N/A

ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งระบุข้างต้ นจะไม่เกินกรอบค่าตอบแทนที่กาหนด
ด้ านล่าง ดังนี ้
ตำแหน่ ง

ค่ ำตอบแทนต่ อเดือนไม่ เกิน

ประธานกรรมการ

60,000 บาท

กรรมการบริ ษัทซึง่ ดารงตาแหน่งในกรรมการชุดย่อย

50,000 บาท

กรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่ดารงตาแหน่งในกรรมการชุดย่อย

30,000 บาท

นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษัท สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จัดสรรเงิ น
จานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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ความเห็ น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2559 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงิน
บาเหน็จประจาปี ให้ แก่กรรมการบริ ษั ท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 เป็ นเงิ นจานวนไม่เกิ น
7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ ง พรบ. บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และข้ อบั ง คั บ ข้ อ 36
กาหนดให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2555) และ/หรื อ
2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313
และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ย สาหรั บ รอบปี บัญ ชี 2559 เป็ นจานวนเงิ นไม่ เกิ น
3,106,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee)
ทัง้ นี ้ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท และการกาหนดค่าสอบบัญ ชี ข้างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การ
ทางานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ น
อิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3
ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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อนึ่ง ในกรณี ที่ ผ้ ูสอบบัญชี ที่มีร ายนามข้ า งต้ น ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ า ที่ได้ ให้ สานักงาน อีว าย แต่งตัง้
ผู้สอบบัญ ชี ร ายอื่ น ของสานัก งาน อี ว าย ซึ่ง มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมในการตรวจสอบบัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท
เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
ทัง้ นี ้ ค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2559 เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2558 มี
รายละเอียดดังนี ้
ค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)

ค่ ำสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่ อย
ค่ ำบริกำรอื่น ๆ

ปี 2558

จานวนไม่เกิน 3,106,000 บาท จานวนไม่เกิน 2,066,000 บาท
ไม่มี

ไม่มี

โดยอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา 1,040,000 บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 50.3 เนื่องจาก
การขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น
ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Services)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกันบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากสานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับ รอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1) นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรื อ

2) นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

และกาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่อยประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิ น ไม่เกิ น
3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เนือ่ งจากการพิ จารณาวาระที ่ 8 – 13 ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นพิ จารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทซึ่ งจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ดังนัน้ ในการพิ จารณาในวาระที ่ 8 – 13 จะถื อเป็ นเงื ่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตั ิ จะ
ถื อว่ าวาระอื ่นๆ ที ่ได้รับอนุมัติแล้วเป็ นอันยกเลิ ก โดยจะถื อว่ าไม่ ได้รับอนุมติ จากที ่ประชุม ผู้ถือหุ้นนี ้ และจะไม่ มีการ
พิ จารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป
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วำระที่ 8

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 2,760,018.70 บำท จำกเดิ ม
ทุ น จดทะเบี ย น 353,500,000 บำท เป็ น 350,739,981.30 บำท โดยกำรตั ด หุ้ นที่ ยั ง ไม่ ได้
ออกจำหน่ ำยของบริ ษัทจำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.10 บำท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อ
รองรับโครงกำร ESOP ครัง้ ที่ 1
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์ จะออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่จะออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางาน
ที่ผา่ นมาและเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการทางานของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท
ดัง นัน้ บริ ษั ท จึง มี ความจ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น อย่า งไรก็ ดี เนื่อ งจากมาตรา 136 แห่ง พรบ.
บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 14 กาหนดว่าบริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้
แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว
หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น ดั ง นั น้ เพื่ อ ให้ เป็ นตามที่ ก ฎหมายก าหนด บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ อง
ลดทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ มจ านวนทุน จดทะเบี ยน 353,500,000 บาท เป็ น
350,739,981.30 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 27,600,187 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึง่ จัดสรรไว้ เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จานวน 2,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 353,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 350,739,981.30 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน
27,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 9

พิจ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแก้ ไขเพิ่ม เติ มหนั ง สือ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ กำรลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความ
ต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

350,739,981.30 บาท (สามร้ อยห้ าสิบล้ านเจ็ดแสนสาม
หมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดบาท
สามสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

3,507,399,813 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยเจ็ดล้ านสามแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,507,399,813 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยเจ็ดล้ านสามแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสิบสามหุ้น)

- หุ้น ( - )”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท
ดังรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุ มัติกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ ีจะซือ้ หุ้ นสำมัญของบริ ษัท ที่ออก
ให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จำนวน 30,000,000
หน่ วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อ พนักงำนของบริ ษัทตำมโครงกำรกำรเสนอ
ขำยหลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ แก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อ พนักงำน (ESOP) ครั ง้ ที่ 2 โดยไม่ คิด
มูลค่ ำ
วัต ถุป ระสงค์ แ ละเหตุผ ล เนื่ อ งจากในปี 2558 ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท มี ผลประกอบการดี ขึน้ จากปี 2557
ซึง่ ปั จจัยส่วนหนึง่ มาจากการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการตอบแทนผลการดาเนินงานดังกล่าว และเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WAจะมีอตั ราการใช้ สิทธิ
ที่หนึ่งหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อหนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้ สิทธิ ในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทังสิ
้ ้น
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207,000,000 บาท ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ/หรื อ พนักงาน (ESOP) (ครัง้ ที่ 2) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ที่ได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในการนี ้ ราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากับ 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างความมุ่งมัน่ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ในการทางานให้ แก่บริ ษัทและเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ย ถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้ อนหลัง สิบห้ าวันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA
และหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว คือระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง
จะเท่ากับ 6.13 บาท (ข้ อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2
(PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของ
บริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP)
ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มี
ความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้ างแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน และส่งผลให้ บคุ คลดังกล่าวมีความตังใจใน
้
การทางาน เพื่อสร้ างประโยชน์สูงสุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป อีกทัง้ จะเป็ นการรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพของบริ ษัทให้ ยงั คงทุ่มเทและทางาน และสร้ างผลประโยชน์ ให้ แก่บริ ษัทต่อไปในอนาคตอีกด้ วย
อย่า งไรก็ ดี ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ถื อหุ้น ตาม
รายละเอียดที่ แสดงในสรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ใ ห้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทภายใต้ โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 แต่เมื่อเทียบกับขวัญและ
กาลังใจที่จะให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานแล้ ว ก็นบั ว่าสามารถชดเชย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ให้
ความเห็นต่อการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ที่อ อกใหม่แ ก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB – WA)
จานวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทตามโครงการ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิด
มูลค่าโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อ บุค คลที่ คณะกรรมการมอบหมาย มี อานาจในการพิจารณาและกาหนด
รายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไข
ใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมาย
กาหนดให้ กระทาได้ หรื อในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หมายเหตุ ก. การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานที่ออกในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ าน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551
ข. การอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนัก งาน ในรายที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรเกิ น กว่ า ร้ อยละห้ า ของจ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ PLANB-WA
ที่ออกในครัง้ นี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิเป็ นรายบุคคลโดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า สามในสี่
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้ อยละห้ าของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านในมติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB –
WA ภายใต้ โครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
(ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าในครัง้ นี ้ มีบคุ คลซึ่งได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5
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ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ PLANB-WA จานวน 2 ท่านได้ แ ก่ 1. นายปริ นทร์ โลจนะโกสิน ทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
วำระที่ 11 พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ ำนวน 5,760,018.70 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,739,981.30 บำท เป็ นจำนวน 356,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.10 บำท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้ วยบริ ษัทจะต้ องออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งถูกตัดทิ ้งโดย
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 8 ข้ างต้ น และบริ ษัทจะต้ องออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA จานวน 30,000,000
หน่วย เพื่ อจัด สรรให้ แก่ ก รรมการ ผู้บ ริ หาร และ/หรื อ พนัก งานของบริ ษั ท ตามโครงการการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครัง้ ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า ดังนัน้
บริ ษั ท จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน 5,760,018.70 บาท จากทุน จด
ทะเบียนเดิมจานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามัญที่มีไว้ เพื่อรองรับโครงการ
ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของการใช้ เงินเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน
5,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 350,739,981.30 บาท เป็ นจานวน 356,500,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้น
สามัญที่มีไว้ เพื่อโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA
ดังกล่าว
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 12 พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ ค ณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุ น
จดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้ างต้ น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มี
อานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 356,500,000 บาท

(สามร้ อยห้ าสิบหกล้ านห้ าแสนบาท)

แบ่งออกเป็ น

3,565,000,000 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยหกสิบห้ าล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท

(สิบสตางค์)

3,565,000,000 หุ้น

(สามพันห้ าร้ อยหกสิบห้ าล้ านหุ้น)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(-)”

ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุมัติใ ห้ แก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ดังรายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทซึ่งได้ พิจารณาในวาระที่ 12 ข้ างต้ น
บริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 57,600,187 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
1.1

จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จานวนไม่เกิ น 27,600,187 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท
เพื่อ รองรั บโครงการการเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที่อ อกใหม่แ ก่ก รรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
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อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี ้เป็ นจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่ห้ ุนสามัญเดิมถูกตัดทิง้ โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็ นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจาหน่ายซึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดังนัน้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในส่วนนี ้จะอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ทุกประการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฏตามสรุ ป
สาระสาคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
1.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรั บการใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทภายใต้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนัก งาน (ESOP) ครั ง้ ที่ 2 ตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ ว ย 4 และ
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 57,600,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนีต้ ้ อ งได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 14 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริ ษั ทก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้น ที่มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น และรั บ เงิ นปั นผล (Record Date)
ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลใน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้สิทธิ์ดงั กล่าวมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึง่ บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.planbmedia.co.th ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิ ญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องปาริ ชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุ งเทพ เลขที่
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92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 และ
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท แพลน บี
มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ เลขที่ 1213/420 ลาดพร้ าว 94 ถนนศรี ว รา หมู่บ้ า นทาวน์ อิ น ทาวน์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึง
ขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัท หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงั ้ แต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้ อง
ปาริ ชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ นจ์ กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อม
เอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11
อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2558 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรู ปแบบ
CD-ROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2558 และงบ
การเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท แพลน บี
มี เ ดี ย จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้ าว 94 ถนนศรี วรา หมู่ บ้ านทาวน์ อิ น ทาวน์ เขตวั ง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6
ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานกรรมการ
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