
 

          

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 หน้า 1 จาก 74 
 

Plan B Media Public Company Limited 
1213/420 Soi LatPhrao 94 (Panchamitra),Plubpla, Wangthonglang Bangkok 10310  

Tel.+662 530 8053-6 Fax. +662 530 8057 E-mail: marketing@planbmedia.co.th 

www.planbmedia.co.th 

 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหานาค   
เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

   28 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560   

2. รายงานประจ าปี 2560 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)  

3. รายนามและประวตัิของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

4. ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  

7. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง
ในวนัประชมุ 

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 โดยหนงัสอืฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดย
บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดงักลา่วแล้ว และได้จดัสง่ส าเนารายงานการ

ประชมุให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 
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ที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2560  ไว้ในรายงานประจ าปี  2560  แล้ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย  2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการ
ด า เนิ นง านและการ เปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน รอบปี   2560  ร า ยละ เอี ยดปรากฏตาม 
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ประจ าปี  2560  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา   112  ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
พ.ศ .2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 ซึง่
ก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  

ในการนี ้ บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  ประจ าปี  2560 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่   31  ธันวาคม  2560  รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  2560 
ของบริษัท  ตามสิ่งที่สง่มาด้วย  2  ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 
ดงักล่าว  ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตจากบริษัท  ส านกังาน  อีวาย  จ ากัด  (“ส านักงาน       
อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง
ฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ประจ าปี  2560  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันที่   31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากส านกังาน อีวาย  และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ .บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 
ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
ผลการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 315,331,882 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.09 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 
158,832,331.43 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่ว คิดเป็น
ร้อยละ 50.37 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

1.  ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.09 0.07 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วของ
บริษัท 

3,529,607,365 3,516,130,482 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.045 0.035 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 158,832,331.43 123,064,566.87 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 50.37 50.44 

*การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่อาจด าเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2560 ที่ผ่านมากับ 
ปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจ านวน 35,767,764.56 บาท เนื่องจาก              
ผลประกอบการท่ีปรับตวัสงูขึน้และมีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 
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ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 2 มีนาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 แล้ว 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน อยา่งไรก็ดี 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทเป็นทนุส ารองในจ านวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท หรือเทา่กบัจ านวนเงินทัง้สิน้ 35,350,000 บาท ซึง่ครบตามที่
กฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทก าหนดแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีอตัราการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 158,832,331.43 บาท และการจดัสรรก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 
ก าหนดไว้วา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่ออก
จากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้
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ล า
ดับ 

รายชื่อ
กรรมการที่

จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตาม

วาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรม 

การในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรม 
การชุดย่อย
ในปี 2560 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

1. นางเพ็ญนภา 

ธนสารศิลป์ 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8/8 7/7,3/3,1/1 4 ปี 5 เดือน 

2. นายเอกภกัดิ ์

นิราพาธพงศ์พร 

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ/

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8/8 3/3,1/1,3/3 4 ปี 5 เดือน 

3. นายธเนษฐ 

โลจนะโกสนิทร์ 

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

6/8 2/3 4 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ทัง้ 3 ทา่นแล้ว ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 เห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่นนี ้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนั
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 
ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้าได้ใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับคดัเลอืก
เป็นกรรมการเพิ่มเติม 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้
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1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

2. นายเอกภกัดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายธเนษฐ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 
ก าหนดวา่ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในการนี ้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ กลา่วคือ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับ
บริษัท ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 

2. กรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วน
ของเดือน) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2561 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2561 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนคค่าตอบแทน 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2561 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2561 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

1. ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 20,000 บาท/ครัง้/คน 20,000 บาท/ครัง้/คน 

2. กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 

นอกจากนี ้ บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงิน
จ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแต่ละราย  และ
กรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จ
ประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่ว
ข้างต้น 

หมายเหตุ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 120 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัข้อ 36 ก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อีวาย เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
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1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4501 (จะเป็นผู้ ลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทครัง้แรกในปีนี  ้ เนื่องจาก
ผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินครบ 5 
ปี) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั แต่งตัง้ 
ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชีให้แก่
บริษัทเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบับริษัท 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,060,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวม
คา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย จ านวนเงินไมเ่กิน 
4,060,000 บาท 

จ านวนเงินไมเ่กิน 
3,886,000 บาท 

คา่บริการอื่น ๆ 
(Non-Audit Services) 

ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เพิ่มขึน้จากระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา 174,000 บาท หรือเท่ากบั
ร้อยละ 4.48 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้  ทัง้นี ้ค่าตอบแทนใน
การสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและการก าหนดคา่สอบบญัชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบ
บญัชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มี
ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน
ดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. นายเติมพงศ์ โอปนพนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ  

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,060,000 
บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
353,500,000 บาท เป็น 352,960,736.50 บาท ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
(ESOP)  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยจะเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
กิจการและเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่บริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจหลกั  และ/หรือธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทและ/หรือการลงทนุในธุรกิจให้บริการและผลติสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั 
ดงันัน้ เพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจดงักลา่ว  บริษัทจึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระท่ี 10  

ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 (“โครงการ ESOP”) 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้เมื่อหุ้น
ทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 539,263.50   บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 353,500,000 บาท เป็นจ านวน 352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท
จ านวน 5,392,635 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
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ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 352,960,736.50 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,529,607,365 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียน
ช าระแล้วทัง้หมด   

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน  353,500,000 บาท เป็น 
352,960,736.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 5,392,635 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่ อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่  8 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 . โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้ให้
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   352,960,736.50 บาท (สามร้อยห้าสบิสองล้านเก้าแสนหก
หมื่นเจ็ดร้อยสามสบิหกบาทห้าสบิ
สตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 3,529,607,365 หุ้น (สามพนัห้าร้อยยี่สบิเก้าล้านหก
แสนเจ็ดพนัสามร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 3,529,607,365 หุ้น (สามพนัห้าร้อยยี่สบิเก้าล้านหก
แสนเจ็ดพนัสามร้อยหกสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ   -    หุ้น ( - ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดัง
รายละเอียดที่กลา่วข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
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สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหตุ เนือ่งจากวาระที ่10 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนือ่งกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุติัเร่ืองตามวาระที่ 10 
ถึงวาระที ่12 จะถือเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากเร่ืองในวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัการอนมุติัจะถือว่าเร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับอนมุติั
แล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนมุติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ
รายละเอียดวาระที ่10 ถึงวาระที ่12 ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล จากการท่ีบริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจ ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 
8 ข้างต้น บริษัทจึงเสนอขออนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 105,888,220.90 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 (ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ(F53-4)) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นการขออนุมัติการเพิ่มทุนล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ดงันัน้แล้ว จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทรวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 105,888,220.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 352,960,736.50 บาท เป็น 
458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาทตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถุประสงค์และเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  ดงัมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 .โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 458,848,957.40 บาท (สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสน

สีห่มื่นแปดพนัเก้าร้อยห้าสบิเจ็ด

บาทสีส่บิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 4,588,489,574 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสี่

แสนแปดหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ด

สบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.10  บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น :    

 หุ้นสามญั : 4,588,489,574 หุ้น (สี่พนัห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสี่

แสนแปดหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเจ็ด

สบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมม่ี- หุ้น (ไมม่ี)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 .ของหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามที่บริษัทเสนอขออนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  ดงัมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายตาม
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทนุ
ในแต่ละโครงการได้ทนัทีที่โครงการดงักลา่วมีความชดัเจน โดยไม่มีความจ าเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทนุที่ยงัไม่มีความชดัเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึน้  ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว  ไม่
ว่าในสว่นของการลดลงของราคาหุ้น  (Price Dilution) หรือการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control 
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Dilution) พิจารณาดงันัน้แล้ว บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 705,921,473 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นไมเ่กินร้อย
ละ 20 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน ไม่เกิน 352,060,  736หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางสว่นก็ได้  โดยเสนอขายเป็น
คราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน  1,058,882,209    หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุ
ช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

โดยบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ และจะต้องไม่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ   .21 /2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ .2546 

(ก) เป็นผู้ ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ที่ กจ. 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
ลงทนุได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือ
สง่เสริมการด าเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) นี ้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท
ในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่
ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อนกั
ลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด  ณ 
ขณะนัน้ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 
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นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  มีอ านาจ
ในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ

ขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั 
และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการ
ตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 (ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)) 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจลงนามใน
เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผันต่าง  ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่ว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จ านวน 1,058,882,209 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 
หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนเคร่ืองหมาย  (Logo) ที่ใช้กบัผลิตภณัฑ์และ
บริการ ดงันัน้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกนัระหว่างเคร่ืองหมายและตราประทบัของบริษัท  ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 เร่ืองตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 14 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่สมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่
นอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้
ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
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บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ประจ าปี 
2561 ในวนัศกุร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้การจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วมีความไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัมติจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน
วนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที ่474  ถนน
ประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท 
ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  เลขที่ 
1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2561 
 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามา
แสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 8 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 6 
เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 
 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องพระรามเก้าชัน้ 6 
โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที ่474  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัท
จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรด
น าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

    อนึ่ง บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-
ROM จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 และงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 
530-8053-6 
  ขอแสดงความนบัถือ 

 พล.ต.อ. 
 (สมชาย วาณิชเสนี) 
 ประธานกรรมการ 


