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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 22 กนัยายน 2564 

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2564 ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิม่
ทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 46,590,817.40 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 434,847,627.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 465,908,174 หุน้ มลู
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 46,590,817.40 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 465,908,174 หุน้ 0.10 46,590,817.40 

 
หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) 

310,605,449 หุน้ 12.5 หุน้
สามญัเดมิ : 
1 หุน้สามญั
เพิ่มทนุ 

 

5.00 บาท
ตอ่หุน้ 

20 – 24 ธันวาคม 
2564 

 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1 - 5 

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
รุน่ท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ PLANB-W1”) เพื่อ
จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทที่จองซือ้และ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

155,302,725 หุน้ 2 หุน้สามญั
เพิ่มทนุ : 1 
หนว่ย

ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

PLANB-W1 

ไมค่ิดมลูคา่
เสนอขาย  

 

การใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ PLANB-
W1 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขของการใช้
สทิธิที่ระบใุน

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
สทิธิและหนา้ที่ของผู้
ออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ PLANB-W1 

(“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ6 - 7 

 หมายเหต ุ

 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 310,605,449 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ในอตัราสว่น
การจัดสรรหุน้ 12.5 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 5.00 บาท  
โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

  ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่
ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ขา้งตน้ บรษัิทไดพ้ิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุน้ โดยก าหนด
สว่นลดประมาณรอ้ยละ 22.51 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษัิทในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติใหเ้สนอวาระเรื่องจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น
จ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา ในวนัที่ 22 
กันยายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 6.45 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์)   
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 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ดี การ
ก าหนดสิทธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

3. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ กินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้  
(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บรษัิทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะ
จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุน้ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระ
คา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บั
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บั
การจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่
ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือ
หุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ี
ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ให้
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อ
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หุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

4. หากการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิรายใด มีผลท าใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าว 
(รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้ดงักลา่ว) ถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้การท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผูถื้อหุน้ดงักลา่วมีหนา้ที่ตอ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 เวน้แต่ผูถื้อหุน้
ดงักล่าวจะแจง้ความประสงคส์ละสิทธิจองซือ้หุน้ในจ านวนที่จะท าใหต้นมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ในใบจองซือ้หุน้ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้
ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลือจากการเสนอขาย
ทิง้ 

5. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้
จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรอืรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนั
ก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยืน่เอกสารตอ่เจา้หนา้ที่
หรือตวัแทนของหน่วยงานใด  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ  ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

6. จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย 
โดยไมค่ิดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หนว่ยเทา่กบั 0 บาท) 

7. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการ
ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกบัการออกและ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 ไดท้กุประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
ภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่ว  รวมถึงแต่ไมจ่ ากดั
เพียง 

(ก) จัดเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 รวมทัง้ก าหนด
รายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรอืเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ PLANB-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แตง่ตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 ส  าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ านวน 
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2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 -ไมม่ี- 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 20 ตลุาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บริษัทจะยื่นค าขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทนุ แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษัิทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีแตล่ะรายถือ
อยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวนไดส้  าเร็จเสร็จสิน้ บริษัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวน
รวมประมาณ 1,553 ลา้นบาท โดยบรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค ์ จ านวนเงนิโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลา 
การน าเงนิไปใช ้

1. เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินจาก
กลุ่ม  MACO โดยมี รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

474 ภายในเดือนมกราคม ของปี 
2565 
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2. เพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมของ
บรษัิท1 

1,000 ภายในไตรมาสแรก ของปี 
2565 

3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
สนับสนุนการลงทุนของบริษัทใน
อนาคต 

79 ภายในเดือนธนัวาคม ของปี 
2565 

รวมประมาณ 1,553  

5.2 ในสว่นของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดม
ทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,242 ลา้นบาท โดยบรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัการใชส้ทิธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว 
เพื่อรองรบัการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of 
Home Media) ในประเทศไทย รวมเป็นเงินประมาณ 900 ลา้นบาท และธุรกิจกีฬาของบริษัทที่ก าลงัอยู่ระหวา่ง
การขยายธุรกิจ เป็นเงินประมาณ 342 ลา้นบาท ภายในสิน้ปี 2567 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบริษัทขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้อยา่งไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 และการช าระเงินจรงิอาจมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ที่บรษัิทประสงคจ์ะ
เสนอขาย ซึง่อาจท าใหบ้รษัิทไดร้บัเงินนอ้ยกวา่ 1,242 ลา้นบาท ในกรณีดงักลา่ว แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบริษัท 
อาจแตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2 ขา้งตน้ 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 บริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรบัการด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งินทนุตามขอ้ 5. 

6.2 การเพิ่มทุนครัง้นี ้จะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมี
เงินทนุเพียงพอต่อการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากกลุม่ MACO และการเขา้ลงทนุในอนาคต เพื่อใหบ้ริษัทสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและพฒันาธุรกิจของบริษัทใหส้ามารถเติบโตอย่างมั่นคง 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการช่วยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินใหก้บับริษัทในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนช่วย
เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

                                                           
1 ปัจจบุนั บรษัิทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้มลูและศกึษาความเป็นไปไดส้  าหรบัการลงทนุ อยา่งไรก็ดี การเขา้ลงทนุดงักลา่วยงัมีความไม่
แน่นอน จงึยงัไม่อาจเปิดเผยขอ้มลูได ้เม่ือรายละเอียดของการเขา้ลงทนุมีความชดัเจน รวมถึงบรษัิทตดัสินใจที่จะเขา้ลงทนุแลว้ บรษัิทจะ
เปิดเผยรายละเอียดการลงทนุใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 
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7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การด ารงเงินไวเ้พื่อลงทนุในอนาคต หรอืเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรอืเป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบรษัิท เป็นตน้ 

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสทิธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แตง่วด 

ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เริ่มตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุ
ดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บรษัิท และบรษัิทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

7.3 อื่นๆ 

-ไมม่ี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 8/2564 มีมติเรือ่งการเพิ่มทนุและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

22 กนัยายน 2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 (Record Date) 

20 ตลุาคม 2564 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 19 พฤศจิกายน 2564 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5. ระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 20 – 24 ธันวาคม 2564 
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การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

6. จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัสิน้สดุ
ระยะเวลาการใชส้ทิธิจองซือ้หุน้

เพิ่มทนุ 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

-พนิจิสรณ ์ลอืชยัขจรพนัธ์- 
(ดร. พินิจสรณ ์ลอืชยัขจรพนัธ)์ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 


