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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2559 

ข้าพเจ้าบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2559 
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. เก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียน และเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 353,500,000 บาท เป็น 350,739,981.30 บาท โดย
การตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัจ าหนา่ยไมไ่ด้ของบริษัท จ านวน 27,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

หมายเหตุ เนื่องจากบริษัทมีหุ้นท่ียงัจ าหนา่ยไมไ่ด้ซึง่ได้ออกไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 27,600,187 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทจึงต้องท า
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 350,739,981.30 บาท เป็น 356,500,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 57,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 5,760,018.70 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 57,600,187 0.10 5,760,187 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน) 

2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

กรรมการ พนักงาน และ
ผู้ บริหารของบริ ษัท ตาม
โครงการการ เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ ออกใหม่แก่
กร รมการและพนัก งาน 
(ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น

27,600,187 - หมายเหต ุ1  หมายเหต ุ1 หมายเหต ุ1 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 
ธนัวาคม 2557 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัท ท่ีออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท 
(PLANB-WA) 

30,000,000 อตัราการใช้สิทธิ: 
1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้น 

ราคาการใช้
สทิธิ: 

6.90 บาท ต่อ 
1  หุ้น 

หมายเหต ุ2 หมายเหต ุ2
และหมายเหต ุ

3 

หมายเหตุ 1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนด และแก้ไขหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น  ๆ
ของการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยดงักลา่ว รวมถึง รายนามพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจัดท าข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เง่ือนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการหุ้นสามญัดงักลา่วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นนีเ้ป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เพื่อทดแทนกรณีที่
หุ้นสามญัเดิมถกูตดัทิง้โดยการลดทนุจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามญัที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยซึง่เป็นผลจาก
การที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัท ดงันัน้ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นนีจ้ะอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

2. มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(PLANB-WA) และหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่  (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (PLANB-WA) 
เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ หรือในสว่นที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (PLANB-WA) วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  (PLANB-WA) เป็นต้น  
(2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA และหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนญุาต 
ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการ
น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
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3. บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จ านวน 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ 
และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณาก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ  PLANB-WA และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  PLANB-WA  
ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท แตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

- ไมม่ี    - 

3. ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นวนัที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา ชัน้ 3 โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดย
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัที่ 4 มีนาคม 2559 และก าหนดวนั
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

4.  การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียน การเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ 

เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัท รวมถึง เป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถซึ่งมีความส าคญัต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของบริษัท 

5.2 การใช้เงินในสว่นเพิ่มทนุ 

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัททัง้จ านวน 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1. เพื่อรักษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวยีนของบริษัท 

2. บริษัทจะมเีงินทนุมากพอส าหรับการลงทนุ และขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ขึน้ 
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3. เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ในการท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท รวมถึง เป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความส าคัญต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทนุในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เป็นต้น 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด 

(1) ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้แก่ กรรมการ และพนกังาน 
(ESOP) ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 จะมีสทิธิ
ได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เมื่อได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็น  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

(2) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่เมื่อ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

7.3  อื่น ๆ 

- ไมม่ี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

ร้อยละ 0.84 

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ร้อยละ 3.59 

 โปรดพิจารณารายละเอียดของผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นได้ในสรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 



สิ่งที่สง่มาด้วย 7 หน้า 66 จาก 90 
 

9. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท 
ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไป 
โดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 18 กมุภาพนัธ์ 2559 

2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 (Record Date)  

4 มีนาคม 2559 

3. วัน ร วบรวมราย ช่ื อผู้ ถื อหุ้ นต ามมาตรา  2 25  ขอ ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้น 

7 มีนาคม 2559 

4. วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 21 เมษายน 2559 

5. จดทะเบยีนลดทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
มีมต ิ

6. จดทะเบยีนมตเิพิ่มทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
มีมต ิ

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 

 

 

       

             (ดร.พินิจสรณ์   ลอืชยัขจรพนัธ์) 
         กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


