
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

หนงัสือเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2558 
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บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหานาค   

เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

  2 เมษายน 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2557 ประชุมเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 
2557 จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน  
1 ฉบบั (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. รายนามและประวติัของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 1 ฉบบั 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง

น ามาแสดงในวนัประชมุ 
8. แผนที่สถานที่จดัประชมุ 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วย
คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2558 
เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทได้จดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 
2557 โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2557 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2557 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2557 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 ตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(“ส ำนักงำน อีวำย”) และผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังาน อีวาย และผ่าน
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ในปี 2557 บริษัท
มีก าไรสุทธิจ านวน 206,582,700 บาท จึงจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
35,350,000 บาท  

 ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2557 ในอตัราหุ้น
ละ 0.03465 บาทตอ่หุ้น จ านวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,000,000 บาท โดยจ่าย
จากก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2557 เม่ือวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 และบริษัทได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นอีกครัง้เม่ือวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 
2558 ในอตัราไม่เกิน 0.01675 บาทต่อหุ้น จ านวน 2,597,391,000หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ไม่เกิน 
43,500,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานในรอบบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 ซึง่เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 26 มกราคม 
2558 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 35,350,000 บาท รวมถึงรับทราบการ
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึง่ได้จา่ยให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัทไป
แล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี  

 หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรต้องออกตำมวำระ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญั
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ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา  กรรมการ 
2. นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร  กรรมการ 
3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์  กรรมการ  

เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ราย เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

รายละเอียดเก่ียวกบัประวติั วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไมร่วมกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ให้กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดงันี ้

1. นายอาดิ วาทนา สเรียทมดัชา  กรรมการ 
2. นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร  กรรมการ 
3. นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์  กรรมการ  

ทัง้นี ้ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับคา่ตอบแทนในอตัราที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัใน
วาระที่ 6 ในการประชมุคราวนี ้

 หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2558 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมติัจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนินงาน
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ของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนวงเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ดงันี ้

 ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 1.  คณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 

  กรรมการบริษัท    20,000 บาท/เดือน 

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน 

  กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท/เดือน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีส าหรับปี 
2558 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ส านกังาน  
อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท โดยอนมุติัให้ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
3853 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่ง
ส านักงาน อีวาย เป็นผู้ สอบบญัชีบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบัญชี 2558 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 2,100,000 บาท โดยการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชีข้างต้น
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้ส านกังาน อีวาย
เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท โดยอนุมัติให้  นายกฤษดา เลิศวนา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
3853 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่ง
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ส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 2,100,000 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่สมควรที่จะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
เสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ 
โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 (Record Date) ใน
วนัที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 20 มีนาคม 2558 

อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชมุ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 8 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื่น
เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายชื่อ และรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ (นาย
ประสงค์ จรุงเบญจธรรม) เลขที่ 1213/420  ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #201 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอ
ความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัที่ 10 เมษายน 2558  



 

 7  

 

  ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่
ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะ
ด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 6 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
6 

  เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558 เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 
ของวันประชุม ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุม
ครัง้นี ้ดงันัน้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงทีส่่งมาด้วย มาแสดงในวนั
ประชมุพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ในรูปแบบ CD-ROM จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ
รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับ
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1213/420  ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา 
หมูบ้่านทาวน์อินทาวน์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6  

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์   
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
ของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)   
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 

ประชุมเม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ส านกังานเลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94  
ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์  กรรมการ 

  2. นายพินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์  กรรมการ 

  3. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์   กรรมการ 

เร่ิมการประชุม 
เนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุ และข้อบงัคบับริษัทข้อ 34 

ได้ก าหนดให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจึงมีมติ
เลือกนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) แทน  

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 9 คน 
นบัจ านวนหุ้นได้ 259,739,100 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 259,739,100 หุ้น โดยในการ
นี ้มีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 
28 เมษายน 2557 

  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่
ได้จัดให้มีขึน้เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ที่ได้จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
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มติที่ประชุม 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2557 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2557 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการของบริษัท 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้วตัถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมความสามารถใน 
การประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ่มวตัถุประสงค์ของ
บริษัท เพื่อให้สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ือสารได้ตามกฎหมาย โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของ
บริษัทจากเดิมโดยมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 34 “ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ือสารทุกชนิดตลอดจนประกอบกิจการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนข้อมลูบนภาคพืน้ดินและอากาศ” 

นอกจากนี ้เพื่อให้บริษัทสามารถท าการจดังานประชาสัมพนัธ์สินค้าและการให้บริการต่างๆ 
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมโดยมีวัตถุประสงค์
ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 35 “ประกอบกิจการประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการ งานแถลงข่าว งานเปิดตวัสินค้า งาน
แสดงสินค้า งานเลีย้งพนกังาน งานประชมุ หรือ งานสมัมนา” 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2. 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ
บริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการของ
บริษัท 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 97,260,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 357,000,000 บาท เป็น 259,739,100 บาท โดยการ
ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551 
เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ก าหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัแตว่นัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม ่ดงันัน้ โดยผลของประกาศดงักล่าว จงึท าให้มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ของบริษัท ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัที่ 24 กนัยายน 2556 ซึง่ได้มีการอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อเสนอขายแกป่ระชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering) สิน้สุดลง เนื่องจากครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

 ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปได้ บริษัทจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการน าเสนอเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นแกป่ระชาชนทัว่ไปต่อที่ประชุมในครัง้นีเ้พื่อ
พิจารณาอนุมัติใหม่ และประกอบกบับริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และบริษัทยงัมีหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ยเหลืออยู ่ซึง่ภายใต้บทบญัญติัมาตรา 136 แหง่ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่ม
ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ได้ เม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงิน
คา่หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแตหุ่้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยนัน้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ของบริษัท ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2556 ได้มี
มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 97,260,900 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  
97,260,900 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อยา่งไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทยงัมิได้น าหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2556 ดงักล่าวออกจ าหน่าย บริษัทจึงยังคงมีหุ้ นสามัญ 
เพิ่มทนุที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 97,260,900 หุ้น ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
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97,260,900 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 259,739,100 
บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 97,260,900 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 97,260,900 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 259,739,100 บาท โดยการ
ตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 97,260,900 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มติที่ประชุม 

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
97,260,900 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 357,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 259,739,100 
บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 97,260,900 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยของบริษัท 
ทัง้หมด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัในระเบียบวาระที่ 3 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน ทัง้นี ้
ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   259,739,100  บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
สามหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยบาท) 

 แบง่ออกเป็น 259,739,100   หุ้น (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
สามหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 259,739,100   หุ้น (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสน
สามหม่ืนเก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น) 
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 หุ้นบริุมสิทธิ                             -    หุ้น ( - )” 

  ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหนา่ยของบริษัททัง้หมด ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 1 บาท ต่อหุ้น เป็น 
0.10 บาท ต่อหุ้น  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามทีบ่ริษัทมีแผนที่จะน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดงันัน้ เพือ่เป็นการสร้างสภาพคล่องให้แกหุ่้นของบริษทั 
ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 1 บาท ตอ่หุ้น 
เป็น 0.10 บาท ต่อหุ้ น ด้วยผลของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้  จ านวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึน้จาก 
259,739,100 หุ้นเป็น 2,597,391,000 หุ้น 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 
1 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.10 บาท ตอ่หุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัท จาก 1 บาท ตอ่หุ้น เป็น 0.10 บาท ตอ่หุ้น 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัในระเบียบ
วาระที่ 5 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 259,739,100  บาท (สองร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนเก้าพนัหนึง่
ร้อยบาท)  

แบง่ออกเป็น 2,597,391,000 หุ้น (สองพนัห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหม่ืนหนึง่
พนัหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 0.10  บาท (สิบสตางค์)  

โดยแยกออกเป็น   

หุ้นสามญั 2,597,391,000 หุ้น (สองพนัห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหม่ืนหนึง่
พนัหุ้น)  

หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )” 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 259,739,100 บาท เป็น 
353,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 937,609,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเดิมซึ่งได้อนุมติัการจดัสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป  ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี ดงันัน้ บริษัทจึงจะด าเนิน
กระบวนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทใหม ่โดยบริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 93,760,900 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 259,739,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 353,500,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 937,609,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) เสนอ
ขายให้แกป่ระชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP)  

 ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
93,760,900 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 259,739,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 353,500,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 937,609,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 มติที่ประชุม 

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
93,760,900 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 259,739,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 353,500,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 937,609,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัในระเบียบวาระที่ 
7 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   353,500,000 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสน
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,535,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,535,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ                             -    หุ้น ( - )” 

  ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  มติที่ประชุม 

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 937,609,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จ านวน 93,760,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 259,739,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
353,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 937,609,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น ประธานฯ จงึเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท จ านวนไมเ่กิน 937,609,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทดงักล่าว ดงันี ้ 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 897,609,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แกป่ระชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering)  

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก ่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
(ESOP)  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น 
(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และ 
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตัง้
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 มติที่ประชุม 

  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
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  ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน และเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนมุติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก ่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ย โดยแบง่ออกเป็น 

1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทพร้อมการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ
ทั่วไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) 

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนจ านวนไมเ่กิน 23,400,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท ให้แกก่รรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย พร้อมการเสนอขายให้แกป่ระชาชน
เป็นการทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) โดยหุ้นจ านวนดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ออก
และเสนอขายให้แกป่ระชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO)  

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั มี
ดงันี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่

ได้รับ 
การจัดสรร
สูงสุด 

1 ดร .พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดัการ/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
(รักษาการ) / 
ผู้อ านวยการฝ่ายสนบัสนนุ 
(รักษาการ) 

10,000,000 0.28 

2 นางสาวนิตยา เพิ่มสวุรรณ กรรมการบริหาร/ 
รองกรรมการผู้จดัการ / 

ผู้อ านวยการฝ่ายการขายและ
การตลาด 

1,800,000 0.05 

3 นางสาวพาขวญั   วงศ์พลทว ี ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 1,600,000 0.05 
4 นายประสงค์ จรุงเบญจ

ธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

1,600,000 0.05 

5.  พลต ารวจเอก
สมชาย  

วาณิชเสน ี กรรมการอสิระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

1,050,000 0.03 

6. นางเพ็ญนภา ธนสารศลิป์ กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

1,050,000 0.03 

7. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ กรรมการอสิระ/กรรมการ 1,050,000 0.03 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่

ได้รับ 
การจัดสรร
สูงสุด 

ตรวจสอบ 
8. นายเจย์  เจฟฟรีย์ วอช

เชอร์ 
กรรมการ 2,625,000 0.07 

9.  นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์
พร 

กรรมการ 2,625,000 0.07 

รวม  23,400,000 0.66 

 

2. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทแบบโครงการ ESOP 

จดัสรรและเสนอขายเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 40,000,000 หุ้น ให้แก ่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นสามญั
ดงักล่าว ดงันี ้

ช่ือหลักทรัพย์ : หุ้นสามญัของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  

ประเภท : หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ชนิด : หุ้นสามญั ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย  

อายุของโครงการต่อเน่ือง : 3 ปี นบัจากวนัที่ที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั ซึง่คือวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 

จ านวนของหุ้นสามัญที่
เสนอขาย 

: จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 40,000,000 (ส่ีสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ 0.10 (สิบสตางค์) บาท บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการตอ่เนื่อง  (โปรดดูรายละเอียดการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหวัข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”))  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานตามโครงการจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อน
วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในแตล่ะครัง้ 

ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ค านวณ
ได้จะไมเ่ป็นราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนด
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ไว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
ก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

อนึง่ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้ใดครัง้หนึง่ค านวณ
ได้ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทต้องท าการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่พนกังานตามโครงการในราคาเท่ากบั
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติของ
มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)   

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียน า้หนักของหุ้ นในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการติดตอ่กนักอ่นวนัที่มีการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ 

“วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานตามโครงการ 
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ระยะเวลาการเสนอขาย 

 

: บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง
โดยบริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้แรกภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานตาม
โครงการของบริษัท กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว 
ภายหลังจากหุ้ นสามัญของบริษัทเ ข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และด าเนินการจัดสรร
ภายในวนัที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยหุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่จะ
เสนอขายจะจดัสรรเป็นจ านวนเท่ากนัทุกปีเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็น 
ปีละ1/3 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้
โครงการของบริษัท โดยจะจดัสรรให้แก่ผู้ ที่ได้รับจดัสรรในจ านวน
เทา่กนัทกุปี เป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทนุทัง้หมดที่ผู้ที่ได้รับจดัสรรแตล่ะรายได้รับภายใต้โครงการของ
บริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการ ผู้ บริหารและจ านวนหุ้นที่
ได้รับจดัสรรทัง้หมด ระบุภายใต้หัวข้อ “ผู้ที่ได้รับการจดัสรรและ
จ านวนที่ได้รับการจดัสรร” 

เงื่อนไขการได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

: กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจะต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ย ณ วนัที่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องด ารงสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอ่ย ณ ชว่งเวลาที่ได้รับสิทธิจดัสรรในแตล่ะปี 

(2) จ านวนหุ้นสามญัที่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน แตล่ะราย
จะได้รับ ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับ
ต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน
ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
รวมถงึผลประโยชน์ที่คาดวา่จะท าให้แกบ่ริษัทและบริษัทยอ่ย
ในอนาคต 
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ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและ
จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 

: รายนามกรรมการ และผู้บริหารซึ่งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัท และจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรมีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 
และผู้บริหาร 

ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ที่ได้รับจัดสรร

ทัง้หมด 

ดร .พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จดัการ/ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ (รักษาการ) / 

ผู้อ านวยการฝ่าย
สนบัสนนุ (รักษาการ) 

20,000,000 

นางสาวนิตยา  
เพิ่มสวุรรณ 

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / 
รองกรรมการผู้จดัการ / 

ผู้ อ านวยการฝ่ายการ
ขายและการตลาด 

2,200,000 

นางสาวพาขวญั  
วงศ์พลทว ี

ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย
พฒันาธุรกิจ 

2,000,000 

นายประสงค์  
จรุงเบญจธรรม 

ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

2,000,000 

พนักงานอื่นๆ โดย
พนกังานแต่ละราย
จะได้รับการจดัสรร
ไม่เ กินร้อยละ 5 
ของจ านวนหุ้ นที่
จดัสรรในครัง้นี ้

 13,800,000 

รวม  40,000,000 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทนุ 

: บริษัทจะน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

  ในการนี  ้ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้ จัดการ/
ผู้ อ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ (รักษาการ) / ผู้ อ านวยการฝ่ายสนบัสนุน (รักษาการ)ได้รับการเสนอขายเกินกว่า 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตผุล 
ความจ าเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นีแ้ล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3. 

ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
ให้แก ่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยดงักล่าว รวมถงึ รายนามพนกังานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุแกบ่คุคลดงักล่าว ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดหรือ
แก้ไขตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น 
ผู้ มีอ านาจในการจดัท าข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย รวมทัง้ มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียด
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการหุ้นสามญัดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นสามญัที่จดัสรรให้แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

มติที่ประชุม 

1) ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทให้แก ่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) โดยไมน่บัรวมเสียง
ของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

- ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 

- พีที อีลงั มาโคตาเทคโนโลยี บีทีเค 

- บริษัท แพลนบี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

- บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั 

- นายสุชาติ ลือชยัขจรพนัธ์ 

- นายเอกภกัด์ิ นิราพาธพงศ์พร 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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2) ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทส าหรับกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการเสนอขายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่นบัรวมเสียงของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดงันี ้

- ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 

- บริษัท แพลนบ ีอินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

- บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จ ากดั 

- นายสุชาติ ลือชยัขจรพนัธ์ 

หมายเหต:ุ 1) วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
จ านวน 40,000,000 (ส่ีสิบล้าน) หุ้น ให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 

2)  วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัให้แกก่รรมการหรือผู้บริหารดงักล่าวเป็นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียงและต้องไมมี่ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคดัค้าน
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกก่รรมการหรือผู้บริหารรายดงักล่าว 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสพิเศษให้แก่กรรมการบริหาร 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการบริหารมา
ตลอดทัง้ปี จงึเห็นสมควรให้พิจารณาเงินโบนสัพิเศษให้แกก่รรมการบริหาร ทัง้นี ้การจา่ยเงินดงักล่าวให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย โดยที่ประชมุเห็นสมควรให้จา่ยเงินดงักล่าวจ านวนสงูสดุไมเ่กิน 2 เดือน ซึง่เป็นการจา่ยเงินโบนสัพิเศษ
ที่น้อยกวา่ปีกอ่นหน้านี ้ 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัจา่ยเงินโบนสัพิเศษให้แกก่รรมการบริหาร 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัจา่ยเงินโบนสัพิเศษให้แก่กรรมการบริหาร
จ านวนสูงสุดไมเ่กิน 2 เดือน 

หมายเหต:ุ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชมุจงึชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญ
ประชมุ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ  .2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดไว้ว่า เม่ือที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัด
ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั และไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาตอ่ที่ประชมุ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุก
ทา่นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  

ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 

                                                                           
                                            __________________________________                                        

                                           (นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์) 

                                                   ประธานที่ประชมุ 

 

                                           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

 

ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งเข้าใหม่ 
 

ชื่อ-นามสกลุ : อาดิ วาทนา สเรียทมัดชา  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
อายุ : 30 ปี 
สญัชาติ : อินโดนีเชีย 
การศึกษา : ปริญญาตรี  

  Bachelor Commerce, Commerce major, University of Sydney 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2556 – ปัจจบุนั 
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

: ไม่เป็น 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการ Palm Capital PTE LTD 
  Head of Digital & IT PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
  กรรมการ PT Animasi Kartun Indonesia 
  President Director PT Kreatif Media Karya 
  กรรมการ PT Abadi Pelita Harapan 
  กรรมการ PT Online Pertama 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่ม ี
 

ประสบการณ์ :  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
   ปัจจบุนั Head of Digital & IT PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
   ปัจจบุนั กรรมการ Palm Capital PTE LTD 
   ปัจจบุนั กรรมการ PT Animasi Kartun Indonesia 
   ปัจจบุนั President Director PT Kreatif Media Karya 
   ปัจจบุนั กรรมการ PT Abadi Pelita Harapan 
   ปัจจบุนั กรรมการ PT Online Pertama 
   2550 – 2551 Associate Babcock & Brown 
   2549 – 2550 Analyst Merril Lynch 

   
 

[ใส่รูป กรรมการ] 
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ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งเข้าใหม่ 
 

ชื่อ-นามสกลุ : เอกภักด์ิ นิราพาธพงศ์พร 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
อายุ : 34 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรี 

   Bachelor of Engineering, Electrical/Communication,  
   University of Melbourne 
   Bachelor of Commerce, Finance,  
   University of Melbourne 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท : 0.96% 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2556 – ปัจจบุนั 
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

: ไม่เป็น 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล 
  Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่ม ี
 

ประสบการณ์ : 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
  2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอพีซี อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2550 – ปัจจบุนั Managing Director Lazard Asia (Hong Kong) Limited  
  2556 – 2558 กรรมการ บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
  2556 – 2558 กรรมการ บจ. เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ 
  2546 – 2550 Vice President Carnegie, Wylie and Co 

 
 

[ใส่รูปกรรมการ] 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 

 

ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งเข้าใหม่ 
 

ชื่อ-นามสกลุ : ธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
อายุ : 30 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
การศึกษา : ปริญญาตรี 

  สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ Shanghai University 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2551-ปัจจบุนั 
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบั
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

: เป็นพี่น้องกบั นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่ม ี
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: กรรมการผู้จดัการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่ม ี
 

ประสบการณ์ : 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย 
  2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเมนท์  

 
  

[ใส่รูปกรรมการ] 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                     affix duty stamp 20 baht 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย์......................................... 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Plan B Media Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................เสยีง ดงันี้  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to  votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บรุมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   

 (2) ...................................................................................................... อายุ ........... ........... ปี 
                               age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต .......... .............. 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์..........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                     affix duty stamp 20 baht 
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 (3) ...................................................................................................... อายุ ........... ........... ปี 
                               age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์......................... 
Province                             Postal Code       

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 20 เมษายน 2558        
เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง 
กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders of Plan B Media Public Company Limited on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at 
Dhepleela Ballroom, SC Park Hotel No.474 Praditmanutham Road., Wangthonglang District, Bangkok, or 
such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves. 

     
    ลงชือ่ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชือ่ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชือ่ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชือ่ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy Form B 

เขยีนที.่........................................... 
             Written at 
             วนัที ่............... เดอืน ............... พ.ศ. ....... 
             Date             Month               Year  

 (1)  ขา้พเจา้ ................................................................................ สญัชาต ิ.................................... .............  
      I / We                                                                    Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ............................................ ต าบล / แขวง........................................ 
Residing at                                    Road                                    Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั .........................................รหสัไปรษณีย์........................................... 
Amphur / Khet                               Province                                Postal Code       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Plan B Media Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to         votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                  votes    
หุน้บรุมิสทิธ ิ....................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................. เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                  votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ....................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                                age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ..........................หรอื 
Province                            Postal Code                       or    

 (2)  ...................................................................................................... อายุ ........... ........... ปี 
                                age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต .......... .............. 
Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ .......................... หรอื 
Province                            Postal Code                        or 

 

 

   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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 (3) ......................................................................................................   อายุ ...................... ปี 
                                 age                    years 
อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                                             
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย์ .......................... 
Province                            Postal Code       

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 ของบรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.   
ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร         
หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders of Plan B Media Public Company Limited on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at 
Dhepleela Ballroom, SC Park Hotel No.474 Praditmanutham Road., Wangthonglang District, Bangkok, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้  
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 

 วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นคร ัง้ที ่1/2557   
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2014  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2557 
     Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2014  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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 วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the 
Comprehensive Income Statement of 2014 for the accounting period ending 
31 December 2014 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลา  
   บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปนัผล 
   ประจ าปี 

                      Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from the Company’s 
business operation for the accounting period ending 31 December 2014, as a 
legal reserve, and not to pay the annual dividend 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

      วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการตอ้งออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 To elect all nominated directors 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve          Disapprove          Abstain      

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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To elect individual nominated directors  
ชือ่กรรมการ นายอาด ิวาทนา สเรยีทมดัชา 
Name of Director:  Mr. Adi Sariaatmadja 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve         Disapprove         Abstain      

ชือ่กรรมการ นายเอกภกัดิ ์นิราพาธพงศพ์ร 
Name of Director: Mr. Ekapak Nirapathpongporn  
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve          Disapprove          Abstain   

ชือ่กรรมการ นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์
Name of Director: Mr. Tanate Lojanagosin 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve          Disapprove          Abstain      

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
Agenda 6 To consider and approve the fixing of director’s remuneration for the year 2015 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558  
                       Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee for 

the year 2015 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
                       Agenda 8 Other matters (if any) 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems appropriate in all respects. 

               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้           
ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
      Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention 
expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as 
the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข ้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน    
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

    In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly 
specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those 
specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 
 
    ลงชือ่ / Signed.................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
            (..................................................) 
 
 
    ลงชือ่/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 
 
 
    ลงชือ่/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 
 
    ลงชือ่/ Signed....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (..................................................) 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                      affix duty stamp 20 baht 
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หมายเหตุ /Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment 
to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment of Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน)         
The appointment of proxy by the shareholder of Plan B Media Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัที ่20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม 
โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  หรอืพึงจะเลื่อนไปในวนั  
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at Dhepleela 
Ballroom, SC Park Hotel No.474 Praditmanutham Road, Wangthonglang District, Bangkok or such other date, 
time and place as the Meeting may be adjourned. 

 วาระที ่.............................. เรือ่ง ......................................................................................................... 
     Agenda          Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

   วาระที ่.............................. เรือ่ง ............................................................................. ............................. 
       Agenda                Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 วาระที ่.............................. เรือ่ง ............................................................................... .............................. 
     Agenda          Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
       Approve                          Disapprove                  Abstain    

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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 วาระที ่.............................. เรือ่ง ............................................................................... ........................ 
      Agenda                        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 วาระที ่.............................. เรือ่ง ................................................................................. .............................. 
     Agenda           Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 

appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
                   (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

 วาระที ่.............................. เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ(ต่อ) 
       Agenda          Approve of the election of directors (continued)  

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
  Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    
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ชือ่กรรมการ.................................................................................. ................. 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                   Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain 

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain 

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain 

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                  Abstain    

ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
 Name of Director 

  เหน็ดว้ย       ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง      
                  Approve                          Disapprove                   Abstain 



 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
affix duty stamp 20 baht 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy Form C 

       เขยีนที ่................................................... 
       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ...... 
       Date             Month                Year 

 (1) ขา้พเจา้ .................................................................................................... สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                    Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่.......................... ถนน ..............................................ต าบล / แขวง....................................... 
Residing at                                   Road                                    Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
Amphur / Khet                               Province                               Postal Code       
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................... 
Acting as the Custodian for…………………………………………………………………………………………… 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Plan B Media Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...............................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................... เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to            votes         
as follows: 
 หุน้สามญั .................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสยีง 

Ordinary share                   shares and having the right to vote equal to                  votes 
           หุน้บรุมิสทิธ ิ............................ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 

Preferred share                   shares and having the right to vote equal to                   votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           

(1) ...................................................................................................... อายุ ...... ................ ปี 
                               Age                   years 
  อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต .......... .............. 

Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                                             
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ..........................หรอื 

  Province                              Postal Code                        or   

 (2)  ...................................................................................................... อายุ ........... ........... ปี 
                                Age                    years 
  อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 

Residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng               Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ..........................หรอื 

  Province                             Postal Code                        or 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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 (3) ........................................................................................ .............. อายุ ...................... ปี 
                               Age                   years 
  อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต .......... .............. 

Residing at                 Road                    Tambol / Khwaeng              Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

  Province                               Postal Code       

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 20 เมษายน 2558         
เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง 
กรงุเทพมหานคร  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2015 Annual General 
Meeting of Shareholders of Plan B Media Public Company Limited on 20 April 2015 at 14.00 a.m. at 
Dhepleela Ballroom, SC Park Hotel No.474 Praditmanutham Road., Wangthonglang District, Bangkok,, or 
such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

            มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
      To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 
            มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
      To grant proxy in partial portions:  
       หุน้สามญั..........................หุน้     และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 
            Ordinary share            shares and having the right to vote equal to             votes 
       หุน้บรุมิสทิธ.ิ.....................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้............................เสยีง 
            Preferred share          shares and having the right to vote equal to             votes 
  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด.........................................เสยีง 
  Total entitled vote…………………………………………………..votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นคร ัง้ที ่1/2557   
Agenda 1 To consider and certify the minutes of Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2014  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 



 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
affix duty stamp 20 baht 
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 วาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2557 
     Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2014  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประจ าปี 2557 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the 
Comprehensive Income Statement of 2014 for the accounting period ending 31 
December 2014 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลา  
   บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปนัผล 
   ประจ าปี 

                      Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from the Company’s 
business operation for the accounting period ending 31 December 2014, as a 
legal reserve, and not to pay the annual dividend 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 
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      วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการตอ้งออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by 

rotation 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 To elect all nominated directors 

  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
Approve          Disapprove          Abstain      

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
To elect individual nominated directors  
ชือ่กรรมการ นายอาด ิวาทนา สเรยีทมดัชา 
Name of Director:  Mr. Adi Sariaatmadja 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve         Disapprove         Abstain      

ชือ่กรรมการ นายเอกภกัดิ ์นิราพาธพงศพ์ร 
Name of Director: Mr. Ekapak Nirapathpongporn  
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve          Disapprove          Abstain   

ชือ่กรรมการ นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร ์
Name of Director: Mr. Tanate Lojanagosin 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    

Approve          Disapprove          Abstain      

      วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
Agenda 6 To consider and approve the fixing of director’s remuneration for the year 2015 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 
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 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2558  
                       Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor, and fixing of audit fee 

for the year 2015 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
                       Agenda 8 Other matters (if any) 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                         เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย       งดออกเสยีง    
                             Approve          Disapprove          Abstain                 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
     Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention 
expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as 
the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly 
specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those 
specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 
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        ลงชือ่/ Signed................................................. ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
         (.................................................) 
 
 
       ลงชือ่/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                (................................................) 
     
 
       ลงชือ่/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                (................................................) 
 
 
         ลงชือ่/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                     (................................................) 

 
หมายเหตุ /Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing 

a Custodian in Thailand. 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉันทะ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
The following documents shall be attached to this Proxy Form: 
(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  
(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business 

3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the 
Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s). 



 
 1  

 

รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 
1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี 

 กรรมการอิสระ  
 อาย ุ    73 ปี 

  ที่อยู ่    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  
    เลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา  
    แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
  ส่วนได้เสียใน  ไมมี่ส่วนได้เสียในทกุวาระ 
  วาระการประชมุ    

 ต าแหนง่  - ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 

 กรรมการอิสระ  
 อาย ุ    50 ปี 

  ที่อยู ่    บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  
    เลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา  
    แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
  ส่วนได้เสียใน  ไมมี่ส่วนได้เสียในทกุวาระ 
  วาระการประชมุ    

 ต าแหนง่  - กรรมการตรวจสอบ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี
ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่
วนัที่สิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
จ านวนไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเชน่นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ
นัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนั
ประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้า 
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อย
กวา่เจ็ด (7) วนั กอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคน
หนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แกบ่คุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
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(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.45 น. ของวนั
จนัทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 

 
กำรมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 
 
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ โดย

บริษัทฯ แนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  
2. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ 
และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงับริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม) เลขที่ 1213/420  ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้าน
ทาวน์อินทาวน์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 #201 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัที่  10 เมษายน 
2558 

5. กรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถกูต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือ
ชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ
เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 



 
 2  

 

เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูต้อง 

3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองของนติิบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รบัรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 
1) หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้ รับ

มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนงัสือรับรองของนติิบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รบัรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี  ้
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) 

3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ แทนนิติ
บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 
3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 
The Map of the meeting venue Plan B Media Public Company Limited 

 

 

 

ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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