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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท แพลน บี มีเดยี จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2561 

ขา้พเจา้ บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11:30 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทุน และการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดงัต่อไปน้ี 
1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

1.1. การลดทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 539,263.50 บาท 
จาก 353,500,000 บาท เป็น 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บริษทัฯ จ านวน 5,392,635 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงออกไวเ้พื่อรองรับโครงการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ย (ESOP) 

1.2. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จาก 352,960,736.50 บาท เป็น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน  1,058,882,209 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 105,888,220.90 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทุนในลกัษณะ ดงัน้ี  

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบมอบอ าน า จ
ทั่วไป (General 
Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

1,058,882,209 
--- 

0.10 
--- 

105,888,220.90 
--- 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม  
(Rights Offering) 

หุน้สามญั 
 

ไม่เกิน 
705,921,473 

ไม่เกินร้อยละ 20 หมายเหตุขอ้ 1 
และขอ้ 4 

2. บุคคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

หุน้สามญั 
 

ไม่เกิน 
352,960,736 

ไม่เกินร้อยละ 10 หมายเหตุขอ้ 2, 
ขอ้ 3 และขอ้ 4 
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หมายเหตุ  
1. บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้โดยเสนอ

ขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) น้ี จะตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 1,058,882,209 หุ้น หรือไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

2. บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งไม่
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี  

กจ. 17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ 
(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี

ศกัยภาพในการลงทุนไดจ้ริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพใน
การท่ีเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี หากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั บริษทัฯ จะท าการเปิดเผยรายช่ือ 
ผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป 

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) น้ีจะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนา้หนกัของหุ้นของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ีย
ของการซ้ือขายหุน้นั้นในแต่ละวนั ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนั
ท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อนกัลงทุน และในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่ามีเหตุอนัควร
เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได ้ แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค  านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนด
ส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ย ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย 

การเสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือ
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บุคคลในวงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว 

(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง 
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค  าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ค  าขออนุญาตหรือขอ
ผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนดงักล่าว 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 
พระรามเกา้ ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขต        
วงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 ก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2561 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
บริษทัฯ จะขออนุมติัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 
บริษทัฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ  าหน่ายของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นหุ้น
สามญัท่ีเหลือจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP)  
บริษทัฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนไปใช ้ดงัน้ี 
 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษทัฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษทัฯ มี

ฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึนเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน ส าหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึง
โครงการในอนาคตจะน ามาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราการท าก าไรของบริษทัฯ 
ปรับตวัดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ 

 เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
และ/หรือการลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการและผลิตส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพิ่มทุนในคร้ังน้ีจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ รวมทั้ง
เสริมสร้างให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งข้ึนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
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กบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจให้บริการและผลิตส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทัฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  50  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของงบการเงินบริษทัฯ  และเงินส ารองตามกฎหมายตามท่ีได้ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ทั้ งน้ี  การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง  โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน  ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
สภาพคล่อง แผนการลงทุน  รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน  ความจ าเป็น  และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต 

8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้น 
เพิม่ทุน  
- ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีี่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 
1) วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561   14 กุมภาพนัธ์ 2561 
2) วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี 2561 และรับเงินปันผล (Record Date) 
2 มีนาคม 2561 

3) วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 19 เมษายน 2561 
4) ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน 

รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีรับ
มติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

             ขอแสดงความนบัถือ 
 
                 -พินิจสรณ์  ลือชัยขจรพันธ์- 
                      (ดร.พินิจสรณ์  ลือชยัขจรพนัธ์) 
                           กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
 
 


