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บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณุโลก แขวงสีแ่ ยกมหานาค
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
____________________
28 มีนาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

2.

รายงานประจาปี 2560 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี
2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)

3.

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่

4.

สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

5.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)

6.

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

7.

ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

8.

คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดง
ในวันประชุม

9.

แผนที่สถานที่จดั ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดย
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังกล่าวแล้ ว และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 1 จาก 74

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th
www.planbmedia.co.th

ที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2560 ไว้ ในรายงานประจาปี 2560 แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ ทราบผลการ
ด า เนิ น ง านและก ารเ ปลี่ ย นแปลง ที่ ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในรอ บปี 2560 รา ย ละ เอี ยด ปราก ฏต า ม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
หมายเหตุ

วาระที่ 3

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
พ.ศ .2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 ซึง่
กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี 2560
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560
ของบริ ษัท ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560
ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“สานั กงาน
อีวาย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ .บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44
กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตาม
จานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
ผลการดาเนินงานปี 2560 จานวน 315,331,882 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร 0.09 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิ ้น
158,832,331.43 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045 บาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.37 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายละเอียดการจ่ ายปั นผล

1.

กาไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)

2.

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วของ
บริ ษัท

3.

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

4.

รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

5.

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

0.09

0.07

3,529,607,365

3,516,130,482

0.045

0.035

158,832,331.43

123,064,566.87

50.37

50.44

*การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2560 ที่ ผ่า นมากับ
ปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผล เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงิ นจานวน 35,767,764.56 บาท เนื่องจาก
ผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ ้นและมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
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ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 แล้ ว
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี
เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษัทเป็ นทุนสารองในจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท หรื อเท่ากับจานวนเงินทังสิ
้ ้น 35,350,000 บาท ซึง่ ครบตามที่
กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่มีการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นเงินทุน
สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราการ
จ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 158,832,331.43 บาท และการจัดสรรกาไรสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการต้ องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 17
กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ราย ดังนี ้
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ลา
ดับ

รายชื่อ
กรรมการที่
จะต้ องออกจาก
ตาแหน่ งตาม
วาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่ จานวนครัง้ ที่
เข้ าร่ วมประชุม เข้ าร่ วม
คณะกรรม
ประชุม
การในปี 2560 คณะกรรม
การชุดย่ อย
ในปี 2560

จานวนปี ที่
ดารง
ตาแหน่ ง
กรรมการ
ของบริษัท

1.

นางเพ็ญนภา
ธนสารศิลป์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ

8/8

7/7,3/3,1/1

4 ปี 5 เดือน

2.

นายเอกภักดิ์
นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

8/8

3/3,1/1,3/3

4 ปี 5 เดือน

3.

นายธเนษฐ
โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

6/8

2/3

4 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ทัง้ 3 ท่านแล้ ว ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอัน
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อสามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 3
ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ ใน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับคัดเลือก
เป็ นกรรมการเพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 หน้ า 5 จาก 74

Plan B Media Public Company Limited
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310
Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th
www.planbmedia.co.th

1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

2. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36
กาหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ต้ องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับ
บริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิ น
4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วน
ของเดือน)
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2561

อัตราค่ าตอบแทนรายเดือน
ประจาปี 2560

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนคค่ าตอบแทน
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2561

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

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 2561

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

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
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ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับ

ค่ าตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2561

เบีย้ ประชุม
ประจาปี 2560

1.

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

20,000 บาท/ครัง้ /คน

20,000 บาท/ครัง้ /คน

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการ

15,000 บาท/ครัง้ /คน

15,000 บาท/ครัง้ /คน

นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นควรกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2561 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงิน
จานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการแต่ละราย และ
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทโดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จ
ประจาปี 2561 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าว
ข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับข้ อ 36 กาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
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1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์

ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4501 (จะเป็ นผู้ล ง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทครัง้ แรกในปี นี ้ เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินครบ 5
ปี ) และ/หรื อ

2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่
บริ ษัทเข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
อนึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกับบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บัญชี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี ดงั กล่าวไม่รวม
ค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ค่าบริ การอื่น ๆ
(Non-Audit Services)

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

จานวนเงินไม่เกิน
4,060,000 บาท

จานวนเงินไม่เกิน
3,886,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 174,000 บาท หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 4.48 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและการกาหนดค่าสอบบัญชีข้างต้ นได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบ
บัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มี
ความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ที่เ สนอมีค วามเหมาะสม ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ทงั ้ 3 ท่า น
ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ

2.

นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000
บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
353,500,000 บาท เป็ น 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้ เพื่อรองรั บโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่ อย
(ESOP)
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้ วยบริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยจะเพิ่มทุนเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
กิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัท และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรื อธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทและ/หรื อการลงทุนในธุรกิจให้ บริ การและผลิตสือ่ โฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัย
ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทจึงจะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 10
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทภายใต้ โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึง่ เสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อ พนักงานของบริ ษัทและ /หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 (“โครงการ ESOP”)
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ .ศ.2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้น
ทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 539,263.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 353,500,000 บาท เป็ นจานวน 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
จานวน 5,392,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
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ทังนี
้ ้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท บริ ษัทจะมีทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 352,960,736.50 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียน
ชาระแล้ วทังหมด
้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 539,263.50 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น 353,500,000 บาท เป็ น
352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 5,392,635 หุ้น ซึ่งออกไว้ เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติใ นวาระนีจ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายของบริ ษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ ให้
บุค คลที่ค ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

352,960,736.50 บาท (สามร้ อยห้ าสิบสองล้ านเก้ าแสนหก
หมื่นเจ็ดร้ อยสามสิบหกบาทห้ าสิบ
สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

3,529,607,365 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยยี่สบิ เก้ าล้ านหก
แสนเจ็ดพันสามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,529,607,365 หุ้น (สามพันห้ าร้ อยยี่สบิ เก้ าล้ านหก
แสนเจ็ดพันสามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น ( - )

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือ บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทดัง
รายละเอียดที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
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สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน
หมายเหตุ มติใ นวาระนีจ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ เนือ่ งจากวาระที ่ 10 ถึงวาระที ่ 12 เป็ นวาระที ่มีความเกี ่ยวเนือ่ งกัน ดังนัน้ ในการพิ จารณาอนุมตั ิ เรื ่องตามวาระที ่ 10
ถึงวาระที ่ 12 จะถือเป็ นเงือ่ นไขซึ่ งกันและกัน โดยหากเรื ่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จะถือว่าเรื ่องอื ่น ๆ ที ่ได้รับอนุมตั ิ
แล้วเป็ นอันยกเลิ ก และจะไม่ มีการพิ จารณาในวาระอื ่นๆ ต่อไป โดยจะถื อว่ าการพิ จารณาอนุมตั ิ ในเรื ่ องต่าง ๆ ตามที ่ปรากฏ
รายละเอียดวาระที ่ 10 ถึงวาระที ่ 12 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ น
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริ ษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่
8 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเสนอขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4))
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่า การเพิ่ม ทุน เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ทุน แบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) เป็ นการขออนุมัติ การเพิ่มทุนล่วงหน้ าจากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอ านาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวภายใต้ ห ลักเกณฑ์ ที่ต ลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ดังนัน้ แล้ ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์กับ
บริ ษัทรวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นของบริ ษัทและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบีย นของบริ ษั ท จานวน 105,888,220.90 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม 352,960,736.50 บาท เป็ น
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10
บาทตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติใ นวาระนีจ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่มทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท ดัง มีร ายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 .โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

: 458,848,957.40 บาท

(สี่ร้อยห้ าสิบแปดล้ านแปดแสน
สีห่ มื่นแปดพันเก้ าร้ อยห้ าสิบเจ็ด
บาทสีส่ บิ สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

:

4,588,489,574 หุ้น

(สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านสี่
แสนแปดหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเจ็ด
สิบสีห่ ้ นุ )

มูลค่าหุ้นละ

:

โดยแบ่งออกเป็ น

:

หุ้นสามัญ

:

0.10 บาท

4,588,489,574 หุ้น

(สิบสตางค์)

(สี่พนั ห้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านสี่
แสนแปดหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเจ็ด
สิบสีห่ ้ นุ )

หุ้นบุริมสิทธิ

:

-ไม่มี- หุ้น

(ไม่มี)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 4 .ของหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ตามรายละเอียดข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ มติใ นวาระนีจ้ ะต้ องได้ รั บการอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บ ริ ษัท เสนอขออนุมตั ิการเพิ่มทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท ดังมีร ายละเอีย ด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตาม
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทในการลงทุน
ในแต่ละโครงการได้ ทนั ทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจาเป็ นต้ องออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ ้น ซึ่ง
อาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่
ว่าในส่ว นของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรื อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
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Dilution) พิจารณาดังนันแล้
้ ว บริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 705,921,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้ อย
ละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน ไม่เกิน 352,060, 736หุ้น คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ วของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate)
บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั ง้ เดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 1,058,882,209 หุ้น หรื อไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุน
ชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate)
โดยบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะต้ องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ .2546
(ก)

เป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ

(ข)

เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้ จริ ง รวมทังมี
้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อ
ส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี ้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวัน
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นนันในแต่
้
ละวัน ทังนี
้ ้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทอาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่คานวณได้ ข้างต้ น โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้ องพิจารณาสภาวะตลาด ณ
ขณะนันด้
้ วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด
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นอกจากนี ้ บริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด
และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2)
การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการ
ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 (สาเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
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ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจลงนามใน
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่ อ นผัน ต่ า ง ๆ และหลัก ฐานที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้ องกั บ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 46 เรื่องตราของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนเครื่ องหมาย (Logo) ที่ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความสอดคล้ องกันระหว่างเครื่ องหมายและตราประทับของบริ ษัท ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 บริ ษัทจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 เรื่ องตราของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น

วาระที่ 14

หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนัน้
ให้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
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บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปั นผล (Record Date) ประจาปี
2561 ในวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 และกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั มติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึง่ บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
www.planbmedia.co.th ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ใน
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพระรามเก้ า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 6
เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและเรี ยบร้ อย
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงั ้ แต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้ องพระรามเก้ าชัน้ 6
โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ และเนื่องจากบริ ษัท
จะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรด
นาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
อนึ่ง บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2560 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรู ปแบบ CDROM จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 และงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้ าว 94 (ปั ญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662)
530-8053-6
ขอแสดงความนับถือ
พล.ต.อ.
(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานกรรมการ
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