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บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 298/64-65 ถนนพิษณโุลก แขวงสีแ่ยกมหานาค   

เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

  29 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559   
2. รายงานประจ าปี 2559 และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)  
3. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)  
5. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  
6. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวนัประชมุ 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 20 เมษายน 2560 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 
โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงักล่าวแล้ว และได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชมุให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
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ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 
เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2559 ไว้ในรายงานประจ าปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานและ
การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

 หมายเหต ุวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2559 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36  
ซึ่งก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  

 ในการนี ้บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2559 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 
ของบริษัท ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31
ธนัวาคม 2559 ดงักลา่ว ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(“ส านักงาน อีวาย”) ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน อีวาย และผ่าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

 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 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ราย ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้
ที่เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรม
การในปี 

2559 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 

2559 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ
ของบริษัท 

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์ กรรมการ 8/9 - 3 ปี 5 เดือน 

2. นายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์ กรรมการ 9/9 1/1 3 ปี 5 เดือน 

3. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ 4/9 - 3 ปี 5 เดือน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ทัง้ 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้
ให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้าได้ใน
ระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเข้ารับ
คดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเลือกตัง้ให้กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ราย กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายปรินทร์ โลจนะโกสนิทร์   กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายพินิจสรณ์ ลอืชยัขจรพนัธ์  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์   กรรมการ 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 
ก าหนดว่า ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีต้องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทน
จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของคา่ตอบแทนดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 

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

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วน
ของเดือน) 

ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2560 

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 

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

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

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 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

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 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับ ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2560 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี 2559 

1. ประธานกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

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

2. กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000 บาท/ครัง้/คน 15,000 บาท/ครัง้/คน 
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นอกจากนี ้บริษัทเห็นควรก าหนดกรอบการจ่ายเงินบ าเหน็จประจ าปี  2560 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงิน
จ านวนไมเ่กิน 7,200,000 บาท อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการแต่ละราย 
และกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ภายใต้วงเงิน ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนวงเงินไมเ่กิน 4,800,000 บาท และอนมุตัิการก าหนดกรอบการจ่ายเงิน
บ าเหน็จประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากบัมติจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559  โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

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

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2558) และ/หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853  

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

อนึง่ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่มคีณุสมบตัิเหมาะสมในการตรวจสอบบญัชี
ให้แก่บริษัท เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทแทนได้ 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกับบริษัท 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,886,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่
รวมคา่บริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย จ านวนไมเ่กิน
3,886,000 บาท 

จ านวนไมเ่กิน
3,106,000 บาท 

คา่บริการอื่น  ไมม่ี ไมม่ี 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 เพิ่มขึน้จากระยะเวลาบญัชีที่ผ่านมา 780,000 บาท หรือ
เท่ากับร้อยละ 25.11 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) 

การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การ
ท างานของผู้สอบบญัชี จากการพิจารณาเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มี
ความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

1. นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ  

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,886,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 8 จาก 75 
 

เนือ่งจากการพิจารณาวาระที่ 7 – 9 ซ่ึงจะเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาต่อไปนี ้เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการ
ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษัทซ่ึงจะออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษัท ดงันัน้ ในการพิจารณาในวาระที ่7 – 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซ่ึงกนัและกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการ
อนมุติัจะถือว่าวาระอืน่ๆ ที่ได้รับอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนมุติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นนี ้และจะไม่มี
การพิจารณาในวาระอืน่ๆ ต่อไป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท
ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครัง้ที่  2 (PLANB - WA) จ านวน 
30,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ครัง้ที่ 2 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัท ครัง้ที่ 2 (PLANB - WA) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB – WA”) ภายใต้โครงการการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมแ่ก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ครัง้ที่ 2 (รวมเรียกวา่ “โครงการ ESOP 

ครัง้ที่  2”) รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
วาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 13 ของสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเห็นวา่ โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 สง่ผลกระทบตอ่การรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งท าให้บริษัทต้องรับรู้
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัรายการท่ีมีการให้สทิธิดงักลา่วสงูกวา่ที่คาดไว้ ซึง่การรับรู้รายจ่ายดงักลา่วสง่ผลต่อ
เป้าหมายและอตัราการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยตรง ดงันัน้ บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะยกเลิกโครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 เพื่อประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะ
พิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความรู้สึกผูกพนัและความเป็นเจ้าของกิจการให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย เพื่อรักษาบคุลากรท่ีทรงคณุคา่ของบริษัทไว้ตอ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการยกเลิก
โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 การยกเลิกการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามที่ได้รับ
อนมุตัิในวาระท่ี 10 ถึงวาระท่ี 13 ของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่
ร้อยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านมติในวาระนี  ้

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
356,500,000 บาท เป็น 353,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และ พนักงาน ครัง้ที่ 2  
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วตัถปุระสงค์และเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB  – WA 
ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามที่ได้กลา่วมาในวาระท่ี 8 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 3,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 356,500,000 บาท 
เป็นจ านวน 353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 30,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึง่ได้ออกไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-
WA ภายใต้โครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 
เมษายน 2559 

ทัง้นี ้ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 353,500,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,535,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้น
สามญัจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 3,516,130,482 หุ้น และ (2) หุ้นสามญัซึ่งจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 จ านวน 18,869,518 หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน  356,500,000 บาท เป็น 
353,500,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อ
รองรับโครงการ ESOP ครัง้ที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี ้
แทน ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน   353,500,000 บาท (สามร้อยห้าสบิสามล้านห้าแสน
บาท) 

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

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   
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 หุ้นสามญั 3,535,000,000 หุ้น (สามพนัห้าร้อยสามสบิห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น ( - )” 

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

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 
ก าหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตาม
จ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 243,991,427  บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.07 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ 
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวน
เงินรวมทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท ทัง้นี ้เงินปันผล
ดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
เกิดจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย  

 ทัง้นี ้ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  ้

ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

1.  ก าไรสทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.07 0.12 

2.  จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ย
แล้วของบริษัท 

3,516,130,482 3,507,399,813 
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ล าดับ รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

3.  เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.035 0.07 

4.  รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ (บาท) 123,064,566.87 245,517,986.91 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 50.44 61.3 

 *การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยงัมีความไมแ่นน่อนและไมอ่าจด าเนินการได้จนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2559 ที่ผ่านมา และ 
ปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผล ลดลงจากปีที่ผา่นมาเป็นเงินจ านวน 122,453,420.04 บาท  

 ในการนี ้บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 3 มีนาคม 2560 
และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัที่ 6 มีนาคม 
2560 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 แล้ว 

 นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้ 
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบนับริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท
เป็นทนุส ารองในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากบัจ านวนเงินทัง้สิน้ 
35,350,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดแล้ว  ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มีการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปี 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมี
อตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 123,064,566.87 บาท และการจดัสรรก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น 

 หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา่สมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเร่ือง
อื่นท่ีนอกเหนอืจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) 
ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วมีความไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บัมติจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.planbmedia.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ใน
วนัที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
8 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ่ง
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 และ
เพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัท แพลน บี 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์  เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือ
โปรดสง่เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 

 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 7 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบั
บริษัท หมวดที่ 6 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 13:00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง
พระราม 9 ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตาม
รายละเอียดสิง่ที่สง่มาด้วย 7 
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    อนึง่ บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบ 
CD-ROM จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ดี หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 และงบ
การเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แบบรูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท แพลน บี 
มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์: (662) 530-8053-6 

 

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

             พล.ต.อ.  
               (สมชาย วาณิชเสนี)  

                                ประธานกรรมการ 


