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

เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

  30 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558   
2. รายงานประจ าปี 2558 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)  
3. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และนิยามกรรมการอิสระ 
4. สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนกังานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่กรรมการ ผู้บริหารและ/
หรือ พนกังาน (ESOP) (ครัง้ที่ 2)  

5. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไมค่ิดมลูคา่ 

6. สรุปสาระส าคญัของโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) ตามที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  

7. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)  
9. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวนัประชมุ 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 
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2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม  
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2558 
โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ดงักล่าวแล้ว และได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชมุให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2558  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 
เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2558 

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2558 ไว้ในรายงานประจ าปี 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและ
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2558 ส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39  
ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  
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 ในการนี ้บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2558 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 
ของบริษัท ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31
ธนัวาคม 2558 ดงักลา่ว ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(“ส ำนักงำน อีวำย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน อีวาย และผ่าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติไม่จัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2558 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกบริษัทมีทุนส ำรองตำม
กฎหมำยครบร้อยละ 10 แล้วและพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผล  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 
ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบนับริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
บริษัทเป็นทนุส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากบัจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มี
การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2559 

 ตามมาตรา 115 แหง่พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 
ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 400,210,581บาท หรือคิดเป็นอัตราก าไร 
0.12 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้ นละ 0.07 บาท จากจ านวนหุ้ นรวมทัง้สิน้ 
3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 245,517,986.91 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของก าไรสทุธิซึ่งเกิด
จากผลการด าเนินงานปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่า บริษัท
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลงัหัก
ส ารองตามกฎหมาย  
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 ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียดกำรจ่ำยปันผล ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

1.ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.12 0.08 

2. จ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหนา่ยแล้วของบริษัท 

3,507,399,813 2,597,391,000 

3. เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.07 0.01675 

4. รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
(บาท) 

245,517,986.91 43,500,000 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 61.3 21.1 

 *การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไมแ่นน่อนและไมอ่าจด าเนินการได้จนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2558 ที่ผ่านมา และ 
ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจ านวน 202,017,986.91 บาท เนื่องจากผล
ประกอบการท่ีปรับตวัสงูขึน้และมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 

 ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือ  
ผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วนัที่ 4 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายในวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 แล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการ
จดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 35,350,000 บาท ซึ่งครบ
ตามที่กฎหมายก าหนด และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท จากจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
3,507,399,813 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 245,517,986.91 บาทตามรายละเอียดข้างต้น 

 หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรต้องออกตำมวำระ 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 
ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้

รำยช่ือกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ 

ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร
ในปี 2558 

จ ำนวนครัง้ท่ี
เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร

ชุดย่อย 
ในปี 2558 

จ ำนวนปีท่ี
ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของ

บริษัท 

พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ 

12/12 5/5  2 ปี 5 เดือน 

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ 12/12 5/5 2 ปี 5 เดือน 

นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ 12/12 5/5 2 ปี 5 เดือน 

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง และบคุคลทัง้ 3 ท่าน 
ก็เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมี
รายละเอียดเทา่กบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ซึง่มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป
อีกวาระ ทัง้นี ้รายนามและประวตัิกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแตง่ตัง้
ให้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้าได้ใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 มกราคม 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับคดัเลอืกเป็นกรรมการ
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เพิ่มเติม ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่านดังต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์   กรรมการอิสระ 

3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์   กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. พลต ารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์   กรรมการอิสระ 

3. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์   กรรมการอิสระ  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 
ก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท  ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทน
จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว  โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ประจ าปี 2559 ซึง่เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้
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 ● ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำมสัดส่วนของ
เดือน) 

ข้อ ค่ำตอบแทน อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2559 

อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2558 

1. ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

  ● ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกเป็นกรรมกำรในระหว่ำงเดือนให้ค ำนวณตำม
สัดส่วนของเดือน) 

ข้อ ค่ำตอบแทน อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2559 

อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประจ ำปี 2558 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 

● ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

ข้อ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2558 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A  
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 ● ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ข้อ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2558 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

● ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

ข้อ ค่ำตอบแทน เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2559 

เบีย้ประชุม  

ประจ ำปี 2558 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

20,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

2. กรรมการกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

15,000 บาท / ครัง้ / คน N/A 

 

 ทัง้นี ้การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการซึ่งระบุข้างต้นจะไม่เกินกรอบค่าตอบแทนที่ก าหนด
ด้านลา่ง ดงันี ้

  ต ำแหน่ง     ค่ำตอบแทนต่อเดือนไม่เกิน  

ประธานกรรมการ      60,000 บาท 

กรรมการบริษัทซึง่ด ารงต าแหนง่ในกรรมการชดุยอ่ย   50,000 บาท 

กรรมการบริษัทซึง่ไมด่ ารงต าแหนง่ในกรรมการชดุยอ่ย  30,000 บาท 

นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558  เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ จัดสรรเงิน
จ านวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 เป็นจ านวนวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงิน
บ าเหน็จประจ าปีให้แก่กรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

 หมายเหต ุมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับข้อ 36 
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4  ปี ตัง้แตปี่ 2555) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853  

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที ่5313 

  และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,106,000 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) 

  ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การ
ท างานของผู้สอบบญัชี จากการพิจารณาเห็นว่าส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็น
อิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 
ทา่นดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส านักงาน อีวาย แต่งตัง้ 
ผู้ สอบบัญชีรายอื่นของส านักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท  
เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มี
รายละเอียดดงันี ้

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวนไม่เกิน 3,106,000 บาท จ านวนไม่เกิน 2,066,000 บาท 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ ไม่มี ไม่มี 

โดยอตัราดงักลา่วเพิ่มขึน้ จากระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา 1,040,000 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 50.3 เนื่องจาก
การขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทยอ่ยที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น 
ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกนับริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากส านกังาน อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

1)  นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ  

2)  นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3)  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,106,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เนือ่งจากการพิจารณาวาระที่ 8 – 13 ซ่ึงจะเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไปนี ้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษัทซ่ึงจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท 
ดงันัน้ ในการพิจารณาในวาระที่ 8 – 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนมุติัจะ
ถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอนัยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มีการ
พิจารณาในวาระอืน่ๆ ต่อไป 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 2,760,018.70 บำท จำกเดิม 
ทุนจดทะเบียน 353,500,000 บำท เ ป็น 350,739,981.30 บำท โดยกำรตัด หุ้นที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ออกจ ำหน่ำยของบริษัทจ ำนวน 27,600,187 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับโครงกำร ESOP ครัง้ที่ 1 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ /หรือ พนกังานของ
บริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ PLANB  – WA”) เพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน
ที่ผา่นมาและเพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจในการท างานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท 
ดังนัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพรบ. 
บริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้
แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิท ธิที่จะซื อ้หุ้ น  ดังนัน้  เพื่อใ ห้ เ ป็นตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ า เ ป็นต้อง  
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวนทุนจดทะเบียน  353,500,000 บาท เป็น 
350,739,981.30 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน  27,600,187 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึง่จดัสรรไว้เพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 2,760,018.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 353,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 350,739,981.30 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน  
27,600,187 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   350,739,981.30  บาท (สามร้อยห้าสบิล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นเก้าพนัเก้าร้อยแปดสบิเอ็ดบาท 
สามสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 3,507,399,813   หุ้น (สามพนัห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพนัแปดร้อยสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั      3,507,399,813   หุ้น (สามพนัห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพนัแปดร้อยสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ที่ออก
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ครัง้ที่  2 (PLANB – WA) จ ำนวน 30,000,000 
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัทตำมโครงกำรกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ พนักงำน (ESOP) ครัง้ที่  2 โดยไม่คิด
มูลค่ำ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการดีขึน้จากปี 2557  
ซึง่ปัจจยัสว่นหนึง่มาจากการด าเนินงานและการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
ดงันัน้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการด าเนินงานดงักลา่ว และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA จ านวน 30,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WAจะมีอตัราการใช้สิทธิ
ที่หนึ่งหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้น และมีราคาการใช้สิทธิในอตัราหุ้นละ 6.90 บาท รวมทัง้สิน้ 
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207,000,000 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนกังาน (ESOP) (ครัง้ที่ 2) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้ราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จะเท่ากบั 6.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาด ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างความมุ่งมัน่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังาน ในการท างานให้แก่บริษัทและเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลงัสิบห้าวันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA 
และหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว คือระหว่างวนัที่ 28 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ่ง
จะเท่ากบั 6.13 บาท (ข้อมลูจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 
(PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ
บริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) 
ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มี
ความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน และสง่ผลให้บคุคลดงักลา่วมีความตัง้ใจใน
การท างาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นต่อไป อีกทัง้ จะเป็นการรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพของบริษัทให้ยงัคงทุ่มเทและท างาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตาม
รายละเอียดที่แสดงในสรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทภายใต้โครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แต่เมื่อเทียบกับขวญัและ
ก าลงัใจที่จะให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานแล้ว ก็นบัว่าสามารถชดเชย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ให้
ความเห็นต่อการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB – WA) 
จ านวน 30,000,000 หนว่ย เพื่อจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทตามโครงการ
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิด
มลูคา่โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด
รายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA และหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ซึง่รวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงแต่  (1) การพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไข 
ใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวของกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – WA เท่าที่กฎหมาย
ก าหนดให้กระท าได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น วนั เวลา  และวิธีการในการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ วิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – 
WA และหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (3) ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 หมายเหต ุ ก. การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานที่ออกในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคดัค้าน ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวันที่ 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

   ข. การอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงาน ในรายที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA  
ที่ออกในครัง้นีจ้ะต้องได้รับมติอนมุตัิเป็นรายบุคคลโดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี ่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่า
ร้อยละห้าของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านในมติดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB – 
WA ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน 
(ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไมค่ิดมลูคา่ในครัง้นี ้มีบคุคลซึ่งได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 
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ของใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จ านวน 2 ท่านได้แก่ 1. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร และ 2. ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ ในฐานะ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่ ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ ำนวน  5,760,018.70 บำท จำก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 350,739,981.30 บำท เป็นจ ำนวน 356,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 57,600,187 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทจะต้องออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2557 ซึ่งถกูตดัทิง้โดย
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 8 ข้างต้น และบริษัทจะต้องออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB  – WA จ านวน 30,000,000 
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 โดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 5,760,018.70 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน 356,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวน 57,600,187 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้นสามญัที่มีไว้เพื่อรองรับโครงการ 
ESOP ครัง้ที่ 1 ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 
2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการเพิ่มทนุจดทะเบียน และวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทนุปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน  
5,760,018.70 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 350,739,981.30 บาท เป็นจ านวน  356,500,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 57,600,187 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อทดแทนหุ้น
สามญัที่มีไว้เพื่อโครงการ ESOP ครัง้ที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-WA 
ดงักลา่ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที่ 12  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 356,500,000 บาท (สามร้อยห้าสบิหกล้านห้าแสนบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,565,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,565,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ          -          หุ้น   (-)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ดงัรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 13  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 12 ข้างต้น 
บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 57,600,187 หุ้ น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

1.1 จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 27,600,187 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท  
เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 
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อนึง่ เนื่องจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นนีเ้ป็นจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เพื่อทดแทน
กรณีที่หุ้ นสามญัเดิมถูกตัดทิง้โดยการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ดงันัน้ ในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในส่วนนีจ้ะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  
1/2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ทกุประการ ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสรุป
สาระส าคญัของโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนกังานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทภายใต้ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA 
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครัง้ที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 57,600,187 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ
เร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นและรับเงินปันผล (Record Date) 
ประจ าปี 2559  ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลใน
วนัพฤหสับดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้นีส้ทิธ์ิดงักลา่วมีความไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัมติจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 ในวัน
พฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 หน้า 18 จาก 90 
 

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 และ
เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท แพลน บี 
มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึง
ขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบั
บริษัท หมวดที่ 6 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง       
ปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมครัง้นี ้ดังนัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อม
เอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิง่ที่สง่มาด้วย 11 

    อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในรูปแบบ 
CD-ROM จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ดี หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2558 และงบ
การเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แบบรูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท แพลน บี 
มี เดีย จ ากัด (มหาชน)  เลขที่  1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่ บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 

 
           ขอแสดงความนบัถือ 

              

      (พล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสน)ี 
                           ประธานกรรมการ 


