บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแ่ ยกมหานาค
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
____________________
29 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
รายงานประจาปี 2559 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม
แผนที่สถานที่จดั ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ด้ วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
โดยบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ดังกล่าวแล้ ว และได้ จัดส่งสาเนา
รายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั 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 2559
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
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ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผ ล บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2559 ไว้ ใ นรายงานประจ าปี 2559 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 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษัท ประจาปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจากัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36
ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2559
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559
ของบริ ษัท ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ประจ าปี 2559 สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังกล่าว ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
(“สานักงาน อีวาย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริ ษัทและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2559 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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 หน้ า 2 จาก 75

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ
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 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง จานวนครัง้ จานวนครัง้ ที่ จานวนปี ที่
ที่เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
ดารง
ประชุม
ประชุม
ตาแหน่ ง
คณะกรรม คณะกรรมการ กรรมการ
การในปี
ชุดย่ อยในปี
ของบริษัท
2559
2559

1.

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ

8/9

-

3 ปี 5 เดือน

2.

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ

9/9

1/1

3 ปี 5 เดือน

3.

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ

4/9

-

3 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
ให้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ ใน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับ
คัดเลือกเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิเลือกตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร

2. นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

3. นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์

กรรมการ
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หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36
ก าหนดว่า ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ต้ อ งพิ จ ารณาก าหนดค่า 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 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วน
ของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน
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ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2559

1.

ประธานกรรมการก ากั บ
ดูแลกิจการ

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน
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นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2560 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจ
ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย
และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้ วงเงิน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็ น ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงิน
บาเหน็จประจาปี 2560 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับมติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
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
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2558) และ/หรื อ
2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชี
ให้ แก่บริ ษัท เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
อนึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกับบริ ษัท
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่
รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ค่าบริ การอื่น

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

จานวนไม่เกิน
3,886,000 บาท

จานวนไม่เกิน
3,106,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 780,000 บาท หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 25.11 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิ จของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และการก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข้ างต้ นได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การ
ทางานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มี
ความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชี ทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีซงึ่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 2560 เป็ นจานวนเงิ น ไม่เกิ น
3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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เนือ่ งจากการพิ จารณาวาระที ่ 7 – 9 ซึ่ งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นพิ จารณาต่อไปนี ้ เป็ นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ยกเลิ กการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทซึ่ งจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท ดังนัน้ ในการพิ จารณาในวาระที ่ 7 – 9 จะถื อเป็ นเงื ่อนไขซึ่ งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการ
อนุมตั ิ จะถือว่าวาระอืน่ ๆ ที ่ได้รับอนุมตั ิ แ ล้วเป็ นอันยกเลิ ก โดยจะถื อว่าไม่ได้รับอนุมติ จากที ่ประชุม ผูถ้ ื อหุ้นนี ้ และจะไม่มี
การพิ จารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท
ที่ออกให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2 (PLANB - WA) จานวน
30,000,000 หน่ วย ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ครัง้ ที่ 2
วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (PLANB - WA) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) ภายใต้ โครงการการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ครัง้ ที่ 2 (รวมเรี ยกว่า “โครงการ ESOP
ครั ง้ ที่ 2”) รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 ของสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่า โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ ซึ่งทาให้ บริ ษัทต้ องรับรู้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับรายการที่มีการให้ สทิ ธิดงั กล่าวสูงกว่าที่คาดไว้ ซึง่ การรับรู้รายจ่ายดังกล่าวส่งผลต่อ
เป้าหมายและอัตราการเติบโตของผลประกอบการของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยตรง ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความ
ประสงค์ ที่จะยกเลิกโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 เพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะ
พิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้ างความรู้ สึกผูกพันและความเป็ นเจ้ าของกิจการให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย เพื่อรักษาบุคลากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษัทไว้ ตอ่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การยกเลิก
โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 การยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้ รับ
อนุมตั ิในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้ อยละสิบของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านมติในวาระนี ้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
356,500,000 บาท เป็ น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายจานวน
30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้ เพื่อรองรั บโครงการการเสนอขายหลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ พนักงาน ครัง้ ที่ 2
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วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์จะยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA
ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามที่ได้ กล่าวมาในวาระที่ 8 ข้ างต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 3,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 356,500,000 บาท
เป็ นจานวน 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 30,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึง่ ได้ ออกไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ PLANBWA ภายใต้ โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559
ทังนี
้ ้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 353,500,000 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,535,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้ วย (1) หุ้น
สามัญจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 3,516,130,482 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จานวน 18,869,518 หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 3,000,000 บาท จากเดิ ม ทุน จดทะเบี ย น 356,500,000 บาท เป็ น
353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้ เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติมหนั งสื อบริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้
แทน ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

353,500,000 บาท (สามร้ อยห้ าสิบสามล้ านห้ าแสน
บาท)

แบ่งออกเป็ น

3,535,000,000 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
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หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,535,000,000 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยสามสิบห้ าล้ านหุ้น)
- 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
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44
กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตาม
จานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากผลการดาเนินงานปี 2559 จานวน 243,991,427 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร 0.07 บาทต่อหุ้น ดังนัน้
บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน
เงินรวมทังสิ
้ ้น 123,064,566.87 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผล
ดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 50.44 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
เกิดจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อ ย
กว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารอง
ตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

1.

กาไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)

2.

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
แล้ วของบริ ษัท

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

0.07

0.12

3,516,130,482

3,507,399,813
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ลาดับ

รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

3.

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

4.

รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

5.

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2559

0.035

0.07

123,064,566.87

245,517,986.91

50.44

61.3

*การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา และ
ปี 2560 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นเงินจานวน 122,453,420.04 บาท
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
และวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 6 มีนาคม
2560 และกาหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2560 แล้ ว
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริ ษัท
เป็ นทุนสารองในจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท หรื อเท่ากับจานวนเงินทังสิ
้ ้น
35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
อัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 123,064,566.87 บาท และการจัดสรรกาไร
สาหรั บผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 หน้ า 11 จาก 75

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่ อง
อื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่
ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรั บเงิ นปั นผล (Record Date)
ประจาปี 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทที่ www.planbmedia.co.th ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ใน
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนู
ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
8
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ 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 4 และ
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 1213/420 ลาดพร้ าว 94 (ปั ญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือ
โปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2560
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัท หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงั ้ แต่เวลา 13:00 น. ของวันประชุม ณ ห้ อง
พระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
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อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2559 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรู ปแบบ
CD-ROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2559 และงบ
การเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท แพลน บี
มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้ าว 94 ถนนศรี ว รา (ปั ญ จมิ ต ร) แขวงพลับ พลา เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6

ขอแสดงความนับถือ
พล.ต.อ.
(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานกรรมการ
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