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12 เมษายน 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2562

เรียน

ท่ ำนผู้ถอื หุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

2.

รายงานประจาปี 2561 และสาเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรู ปแบบ QR
code)

3.

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่

4.

ประวัติของนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
้

5.

วัตถุประสงค์ของบริ ษัท (แบบ บมจ.002)

6.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)

7.

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

8.

ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9.

คาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม

10.

แผนที่สถานที่จดั ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท แพลน บี มีเ ดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ด้ วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน
2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา เขต
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 หน้ า 1 จาก 82

วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 โดยบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังกล่าวแล้ ว และได้ จดั ส่ง
สาเนารายงานการประชุม ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย (“ตลำดหลั กทรั พ ย์ ฯ ”) และ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดเรี ย บร้ อยแล้ ว รายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี
2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นใน
รอบปี 2561 ไว้ ในรายงานประจาปี 2561 แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 2
หมายเหตุ

วำระที่ 3

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิจ ำรณำอนุ มั ติ ง บแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ ำปี 2561
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด”) และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีเพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ในการนี ้ บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ประจาปี
2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2561 ของบริ ษัท ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
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โดยงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“สำนักงำน อีวำย”) ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ของบริ ษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน อีวาย
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล และอนุมัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 44 กาหนดห้ ามบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดาเนินงานปี 2561 จานวน 464,384,429.90 บาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไร 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 321,194,270.22 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.091 บาท ทังนี
้ ้ เงินปั นผลดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 69.17 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามงบเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ลำดับ

รำยละเอียดกำรจ่ ำยปั นผล

1.

กาไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)

2.

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว
ของบริ ษัท

3.

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

4.

รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น (บาท)

5.

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

0.13

0.09

3,529,607,365

3,529,607,365

0.091

0.045

321,194,270.22

158,832,331.43

69.17

50.37
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*การจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดาเนินการได้ จนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา กับ
ปี 2562 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นเงินจานวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจาก
ผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ ้นและมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น
ในการนี ้ บริ ษัทจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวัน ศุกร์ ที่ 10
พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อ
ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แล้ ว
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี ้ บริ ษัทจะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เป็ นจานวน 10,534,896 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.27 ของกาไรสุทธิประจาปี ดังนัน้ บริ ษัทจะมีทนุ สารอง
สะสมตามกฎหมายรวมจานวน 45,884,896 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 321,194,270.22 บาท และ
การจัด สรรก าไรสาหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิจำรณำอนุ มัติกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรต้ องออกตำมวำระและแต่ งตัง้ กรรมกำร
ใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ก็ได้
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ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 ราย ดังนี ้
ลำดับ รำยชื่อกรรมกำรที่
จะต้ องออกจำก
ตำแหน่ งตำมวำระ

ตำแหน่ ง

จำนวนครัง้ จำนวนครัง้ ที่เข้ ำ จำนวนปี ที่
ที่เข้ ำร่ วม ร่ วมประชุมคณะ
ดำรง
ประชุม
กรรม
ตำแหน่ ง
คณะกรรม กำรชุดย่ อยในปี กรรมกำร
กำรในปี
2561
ของบริษัท
2561

1.

พล.ต.อ. สมชาย
วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกากับดูแล
กิจการ

7/7

8/8,1/1

5 ปี 5 เดือน

2.

นายปริ นทร์
โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร

7/7

-

5 ปี 5 เดือน

3.

นางมลฤดี
สุขพันธรัชต์

กรรมการ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน

6/7

7/8,1/1,2/2

5 ปี 5 เดือน

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทัง้ 3 ท่าน
แล้ ว ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 3 เห็ น ว่ า บุ ค คลทัง้ 3 ท่ า นนี ้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดย
กรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่
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บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ ใน
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ ารับ
คัดเลือกเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
นอกจากนี ้ การแต่งตังกรรมการใหม่
้
ของบริ ษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 16 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของ นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง
แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 เห็นว่า นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท และ
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หาก
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะมีคณะกรรมการจานวนรวมทังสิ
้ ้น 9 ราย
เนื่องจากนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ดารงตาแหน่งผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น ซึง่ อาจพิจารณาได้ วา่ เข้ าข่าย
เป็ นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริ ษัทฯ อยู่ด้วย (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วย 4 หัวข้ อ การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น) ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 และข้ อบังคับข้ อ 27 กาหนดให้ แจ้ งต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ น
จากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตังให้
้ กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี

ประธานกรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

2. นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
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หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่
ออกจากตาแหน่งตามวาระและแต่งตังกรรมการใหม่
้
บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 36 กาหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ต้องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและขนาดธุรกิจของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง อัต รา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ ว โดยจากการ
พิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัท ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ
ค่าตอบแทนดังนี ้
ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็ นกรรมกำรในระหว่ ำงเดือนให้ คำนวณตำมสัดส่ วนของเดือน)
ลำดับ

ค่ ำตอบแทน

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2562

อัตรำค่ ำตอบแทนรำย
เดือนประจำปี 2561

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000 บาท/เดือน

50,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็ นกรรมกำรในระหว่ ำงเดือนให้ คำนวณตำมสัดส่ วน
ของเดือน)
ลำดับ

ค่ ำตอบแทน

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2562

อัตรำค่ ำตอบแทนรำยเดือน
ประจำปี 2561

1.

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

30,000 บาท/เดือน

2.

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/เดือน

20,000 บาท/เดือน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 หน้ า 7 จาก 82

ค่ ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนคค่ ำตอบแทน
ลำดับ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2561

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 ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ลำดับ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2561

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 ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ลำดับ

ค่ ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2562

เบีย้ ประชุม
ประจำปี 2561

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 2562 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ น
เงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึง่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ
อานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินจานวนดังกล่าวให้ แก่กรรมการ
แต่ละราย และกรรมการชุด ย่อ ยอื่น ๆ ภายใต้ วงเงิ น ที่ ได้ รั บ อนุมัติจ ากที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท โดยก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมตั ิการกาหนด
กรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี 2562 ให้ แก่กรรมการบริ ษัท เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท
โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากั ด และข้ อบังคับข้ อ 36
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2562
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัท สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (เป็ นผู้ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ ปี
2561) และ/หรื อ

2. นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในกรณี ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ที่มี ร ายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ า ที่ได้ ให้ สานัก งาน อี ว าย แต่ง ตัง้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นของสานักงาน อีวาย ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัท
เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแทนได้
อนึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจะเป็ นผู้สอบบัญชีจากสานักงานบัญชีเดียวกับบริ ษัท
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชี
ดังกล่าวไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ค่าบริ การอื่น ๆ
(Non-Audit Services)

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

จานวนเงินไม่เกิน
5,450,300 บาท

จานวนเงินไม่เกิน
4,060,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,390,300 บาท
หรื อเท่ากับร้ อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและจานวนบริ ษัทย่อยที่เพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น ๆ (Non-Audit Services)
การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ทและการก าหนดค่า สอบบัญ ชี ข้า งต้ น ได้ ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์
การทางานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าสานักงาน อีวาย เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความ
เป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยของบริ ษัท กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
อนึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท บริ ษัท
และบริ ษั ทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ นสาหรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ให้ แก่สานักงาน อีวาย เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 5,090,000 บาท ซึง่ เกินกว่าที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ อนุมตั ิไว้ เป็ นจานวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทมีจานวน
บริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริ ษัท เอสอาร์ พีบี มีเดีย
จากัด บริ ษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จากัด และบริ ษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด ซึง่ มีคา่ ตอบแทนผู้สอบ
บัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิ นเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท
ตามลาดับ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
(1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ จากสานักงาน อีวาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ
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2.

นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ

3.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

(2) กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
5,450,300 บาท และ
(3) ให้ ความเห็นชอบค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ นสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ให้ แก่สานักงาน อีวายเป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 5,090,000 บาท ซึง่ เกินกว่าที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ อนุมตั ิไว้ เป็ นจานวนเงิน 1,030,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทมีจานวน
บริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจเต็มรูปแบบเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 คือ บริ ษัท เอสอาร์ พีบี มีเดีย
จากัด บริ ษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จากัด และบริ ษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิ ศ จากัด ซึง่ มีคา่ ตอบแทนผู้สอบ
บัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นจานวนเงิ นเท่ากับ 180,000 บาท 180,000 บาท และ 670,000 บาท
ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริ ษัทประสงค์ที่จะดาเนินกิจการด้ า นการขนส่ง และขนถ่า ย
สินค้ าและคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปอร์ ตมาร์ เก็ตติ ้ง (Sports Marketing) ของบริ ษัท บริ ษัท
จึงต้ องดาเนินการแก้ ไขเพิ่ม เติมวัต ถุประสงค์ข องบริ ษัท จากเดิม มี 35 ข้ อ เป็ น 36 ข้ อ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจากเดิมมี 35 ข้ อ เป็ น 36 ข้ อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5. ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
“(1) ถึง (35) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
(36) ประกอบกิ จการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนา้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทังรั
้ บบริ การนาของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด”
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 9

พิจำรณำอนุ มั ติก ำรแก้ ไ ขหนั ง สือ บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ อ งกับ กำรแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
วัตถุประสงค์ ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทในวาระที่ 8 นั ้น บริ ษัทเห็นควรที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 36 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทนาวัตถุประสงค์และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทที่แก้ ไขใหม่ข้างต้ นซึ่งที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้น ได้ อ นุมัติ แล้ วไปจดทะเบี ยนต่อนายทะเบี ยนบริ ษั ทมหาชนจากัด บริ ษั ทอาจจะต้ อ งแก้ ไข
ข้ อความหรื อถ้ อยคาบางประการตามที่นายทะเบียนมหาชนจากัดประสงค์ให้ แก้ ไข ฉะนันเพื
้ ่อความ
สะดวกต่ อ การจดทะเบี ย นดัง กล่ า ว จึ ง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ แ ละมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจของบริ ษัท มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรื อ
ยกเลิกข้ อความได้ อีกตามที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดประสงค์ให้ แก้ ไขได้ ด้วย
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 46. เรื่องตรำของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
จำกเดิม

เนื่องจากบริ ษัทประสงค์ที่จะแก้ ไขตราของบริ ษัท ดังนี ้

เป็ น
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ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับตราประทับของบริ ษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ
46. บริ ษัทจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. เรื่ อง
ตราของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46. เรื่ องตราของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 11

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการ
เสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด

บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่
15 มีนาคม 2562 และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกาหนดให้
จ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั มติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึ่ง บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่
www.planbmedia.co.th ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่
30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทพลีลา บอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 และเพื่อ
เป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 เพื่อเข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 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 24 เมษายน 2562
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ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาคาชี ้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับ
บริ ษัท หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8
เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและ
เรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้ องห้ อง
เทพลีลา บอลรู ม โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษ ฐ์ มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนัน้ จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้ อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9
อนึง่ บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2561 และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรู ปแบบ
QR Code จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 และงบ
การเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบรูปเล่ม 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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