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

เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
____________________ 

  4 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

เรียน ท่ำนผู้ถอืหุ้น 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินและการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
2. ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินและ

การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
4. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 
5. สารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. การยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) 
8. คูม่ือการใชง้านระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
9. ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2564 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
ในวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุ
ผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำซือ้ทรัพยส์ินและกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท มำสเตอร ์แอด 
จ ำกัด (มหำชน) และกำรมอบอ ำนำจที่เกี่ยวข้อง 
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  วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

บริษัทเล็งเห็นว่าป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัยงัคงเป็นรูปแบบสื่อโฆษณาที่มีความส าคญัในการ
กระตุน้การรบัรูส้ินคา้และบริการอนัน ามาซึ่งการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินธุรกิจของบรษัิท บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจาก บริษัท มาสเตอร ์แอด 
จ ากดั (มหาชน) (“MACO”) (ประกอบดว้ยปา้ยโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั และหุน้ของบรษัิทยอ่ยของ 
MACO ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย) มีมูลค่าซือ้ขายทัง้สิน้ประมาณ 
639.50 ลา้นบาท (เรียกว่า “ธุรกรรมกำรเข้ำซื้อทรัพยส์ิน”) บริษัทจะไดก้รรมสิทธ์ิในป้ายโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศยัจากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถลดความเสีย่ง
จากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในท าเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถต่ออายุ
สญัญาบรหิารจดัการตา่ง ๆ ไดเ้มื่อสญัญาบรหิารจดัการสิน้อาย ุซึง่จะเสรมิศกัยภาพใหบ้รษัิทสามารถ
เพิ่มการใหบ้ริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัภายในประเทศใหม้ีความครอบคลมุในหลายพืน้ท่ีใน
ระยะยาว สอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท นอกจากนี ้ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ
ในครัง้นี ้จะช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทซึ่งบริษัทจะตอ้งช าระค่าตอบแทนขัน้ต ่าใหแ้ก่ MACO 
ภายใตส้ญัญาบริหารจัดการป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั ( จากจ านวน 700 ลา้นบาทต่อไป ลง
เหลอื 250 ลา้นบาทตอ่ปี)   

ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงัตอ่ไปนีไ้ดส้  าเรจ็เสร็จสิน้ตามสญัญา
ซือ้ขายทรพัยส์นิ 

(ก) บริษัทไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน และ
เรือ่งอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) MACO ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ MACO ใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน
กบับรษัิท และเรือ่งอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง บนเง่ือนไขที่บรษัิทยอมรบัได ้

(ค) บริษัทไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ ใหเ้ขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้
ทรพัยส์นิจาก MACO บนเง่ือนไขที่บรษัิทยอมรบัได ้

(ง) ไม่ปรากฏว่ามีการฟอ้งรอ้ง หรือมีการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ซึง่หา้มมิใหม้ีการ
ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน หรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิ 
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ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศเรื่องการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย์1 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเมือ่ค านวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทนเทา่กบั
รอ้ยละ 5.32 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
และเมื่อนับรวมกับรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มูลค่าขนาดของ
รายการรวมกันจะเท่ากับรอ้ยละ 7.19 ซึ่งบริษัทมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ท า
ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรัพย์สินในครัง้นี ้ แต่ไม่มีหนา้ที่ตอ้งขออนุมัติที่ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการเข้าท า
ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิในครัง้นี ้อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้
นีถื้อเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ย (ตามที่จะไดชี้แ้จงขา้งลา่งนี)้ และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่
ทรพัยส์ินของบริษัทในครัง้นี ้(ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย)์ ไปพรอ้มกนักบั
การพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากนี ้ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท 
“ประเภทรายการที่เก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกนั2 (เนื่องจาก
บริษัทและ MACO มีผูถื้อหุน้รายใหญ่คนเดียวกัน คือ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“VGI”)) โดยมี
มลูคา่ขนาดรายการเทา่กบัรอ้ยละ 13.46 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบรษัิท สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) 
ดงันัน้ บรษัิทจึงมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรัพย์สินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้
ทรพัยส์นิและการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

(ข) แต่งตัง้ที่ปรกึษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหค้วามเห็นต่อธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งบริษัท  สยาม อัลฟา 
แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

                                                           
1  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส  าคญัเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของ
บรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย”์) 

2  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกำศเร่ืองรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน”) 
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(ค) ด าเนินการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ิน 
โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่  ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุ้นที่มี
สว่นไดเ้สยี3   

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินขา้งตน้ ในสารสนเทศ
เก่ียวกบัธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิและการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมำด้วย 1 และรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมำด้วย 2 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนมุตัิการมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารของบรษัิท 
หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ
เขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิและการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบั MACO ขา้งตน้ ซึง่รวมถึงการ
เจรจาต่อรองขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาต่าง ๆ ทุกประการ การเข้าท าสญัญา ขอ้ตกลงหรือ 
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักลา่วในนามบริษัทตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการในเรื่อง
อื่น ๆ ที่จ าเป็น เก่ียวขอ้ง หรอืเก่ียวเนื่องในนามของบรษัิท จนกวา่การเขา้ธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์นิและ
การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบั MACO จะแลว้เสรจ็ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิและใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินกับ MACO ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชนต์อ่บริษัทและผูถื้อหุน้ โดยประโยชนท์ี่บริษัทจะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการดงักลา่ว 
มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจะไดก้รรมสิทธ์ิในป้ายโฆษณาจากธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินในครัง้นี ้ท าใหบ้ริษัท
สามารถลดความเสีย่งจากความไมเ่พียงพอของปา้ยโฆษณาในท าเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หาก
บริษัทไม่สามารถต่ออายสุญัญาบริหารจดัการไดเ้มื่อสญัญาบริหารจดัการสิน้อาย ุซึ่งจะเสริม
ศกัยภาพใหบ้รษัิทสามารถเพิ่มการใหบ้รกิารสือ่โฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยัภายในประเทศใหม้ี
ความครอบคลมุในหลายพืน้ท่ีมากขึน้ และเป็นการรองรบัการใหบ้ริการตอ่ลูกคา้ไดม้ากขึน้ อีก
ทัง้เพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัที่ใหบ้ริการ ซึ่งจะช่วยใหล้กูคา้
สามารถวางแผนสือ่โฆษณาใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

(2) การไดก้รรมสิทธ์ิในป้ายโฆษณาเพ่ิมมากขึน้สอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตของบรษัิทในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยใหอ้ตัราการ

                                                           
3  VGI เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน MACO และบรษัิท จงึถือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียและไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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เติบโตทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทเพิ่มขึน้ รวมทัง้เป็นการสรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งยั่งยืน  

(3) ธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพย์สินในครั้งนี  ้จะช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทจากจ านวน
ค่าตอบแทนขัน้ต ่า ซึ่งบริษัทตอ้งช าระใหแ้ก่ MACO ภายใตส้ญัญาบริหารจดัการ การเขา้ท า
ธุรกรรมครัง้นีจ้ึงมีความสมเหตสุมผล และเพิ่มความยืดหยุ่นใหแ้ก่บริษัทในการบริหารจดัการ
สื่อโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณซ์ึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ยงัมีความยืดเยือ้ตอ่เนื่อง  

(4) ธุรกรรมการเข้าซือ้ทรัพย์สินในครัง้นี ้สามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมและตรงตาม
เปา้หมายทางการเงินของบรษัิทได ้ 

ทั้งนี  ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นควรศึกษา (ก) 
สารสนเทศเก่ียวกับธุรกรรมการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินและการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ (ข) รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการ
เขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งละเอียด รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ตลอดจนพิจารณาขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการตดัสนิใจ 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 
(กลา่วคือ VGI ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและมีสว่นไดเ้สียกบัการเขา้ท ารายการของบริษัทในครัง้นี)้ 
โดย VGI ถือหุน้ในบริษัท จ านวน 721,804,705 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 18.59 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษัิท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564)  

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จด
ทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่บริษัทจะสามารถด าเนินการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียดที่จะน าเสนอตอ่ไปในวาระท่ี 3 ได ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ก่อนการด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
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หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. (เรือ่งทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 

 

 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิและใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 458,848,957.40 บาท 
เป็น 388,256,810.10 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 
4. (เรือ่งทนุจดทะเบียน) ขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ. 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

“ขอ้ 4.
  

ทนุจดทะเบียน จ านวน 388,256,810.10 บาท (สามรอ้ยแปดสิบแปดลา้นสองแสนหา้
หมื่ นหกพันแปดร้อยสิบบาท  สิ บ
สตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 3,882,568,101 หุน้ (สามพันแปดรอ้ยแปดสิบสองลา้นห้า
แสนหกหมื่นแปดพนัหนึง่รอ้ยหนึง่หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ่ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 3,882,568,101 หุน้ (สามพันแปดรอ้ยแปดสิบสองลา้นห้า
แสนหกหมื่นแปดพนัหนึง่รอ้ยหนึง่หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เนื่องดว้ยบริษัทมีแผนการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากกลุม่ MACO (โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 1) รวมทัง้
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 434,847,627.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 465,908,174 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ ้น 
46,590,817.40 บาท เพื่อรองรบั  

(1)  การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู ่(Rights Offering)  และ  

(2)  การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดง
สิทธิ PLANB-W1”) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และไดร้บัจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ตามขอ้ (1) ขา้งตน้ 

นอกจากนี ้บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจด
ทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ช้
ขอ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 

“ขอ้ 4.
  

ทนุจดทะเบียน จ านวน 434,847,627.50 บาท (สี่รอ้ยสามสิบสี่ลา้น แปดแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาท ห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 4,348,476,275 หุน้ (สี่พนัสามรอ้ยสี่สิบแปดลา้นสี่แสนเจ็ด
หมื่นหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ่ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 4,348,476,275 หุน้ (สี่พนัสามรอ้ยสี่สิบแปดลา้นสี่แสนเจ็ด
หมื่นหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
ด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นี ้เพื่อน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใชใ้นการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากกลุ่ม 
MACO (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 1 ขา้งตน้) รวมทัง้แผนการขยายธุรกิจในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติและใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 465,908,174 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 46,590,817.40 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 
(เรื่องทนุจดทะเบียน) ขา้งตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจใน
การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย 
เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) 
และมีราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั เทา่กบั 8.00 บาทตอ่หุน้ และมีระยะเวลาการใชส้ทิธิ 3 ปี ทัง้นี ้ในกรณี
ที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่ว
ใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษัิทตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิ PLANB-W1 จะช่วยใหบ้รษัิทสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเงินทนุไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
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แผนธุรกิจของบรษัิท จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 
จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ตาม
รายละเอียดในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) กำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10  
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
465,908,174 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 46,590,817.40 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ขา้งตน้นัน้ 

  บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่  (Rights 
Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรรหุน้ 12.50 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคา
เสนอขายหุน้ละ 5.00 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวน
หุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของ
หุน้ โดยก าหนดสว่นลดประมาณรอ้ยละ 22.51 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัท
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ (ใน
วนัท่ี 22 กนัยายน 2564) ใหเ้สนอวาระเรือ่งจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อที่ประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา (กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 13 - 21 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 6.45 บาท 
(ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได้
(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิ
ครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่ว
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนั
กบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่า
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านง
จองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายโดยน า
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้
ที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะไดร้บั
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้  ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะ
ไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตาม
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัสว่น
การถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณดว้ยจ านวนหุน้ที่
เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บั
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้  โดยจ านวนหุน้ที่จะ
ไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่า
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จองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

ทัง้นี ้หากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิรายใด มีผลท าใหผู้ถื้อหุน้
ดงักล่าว (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้ดงักลา่ว) ถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่
เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศที่ ทจ. 
12/2554”) และไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผูถื้อหุน้ดังกล่าวมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ (Tender 
Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 เวน้แต่ผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแจง้ความประสงค์
สละสิทธิจองซือ้หุ้นในจ านวนที่จะท าใหต้นมีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender 
Offer) ในใบจองซือ้หุน้ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ
ถื อ หุ้ น  (Rights Offering)  แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ อ ง ซื ้อ เ กิ น ก ว่ า สิ ท ธิ  
(Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่น
ที่คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Record Date)  ในวันที่  30 
พฤศจิกายน 2564 อยา่งไรก็ดี การก าหนดสทิธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ
ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  เพื่อเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(ข) ก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียว
ทัง้จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น  ๆ เช่น 
เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
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(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไดทุ้กประการ 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  ภายใตเ้ง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 และ
สารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 155,302,725  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้
และไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 
หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หนว่ยเทา่กบั 0 บาท) 

ในการด าเนินการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
PLANB-W1 ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/
หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PLANB-W1 ได้ทุกประการ
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  PLANB-W1 รวมทั้ง
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 
เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่น เอกสารตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นหรอืเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตั้งผู้รบัมอบอ านาจช่วง ให้มีอ  านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เพื่อใหก้ารออก
และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 ส  าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ
มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
PLANB-W1 ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบตา่ง ๆ 
แลว้เห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Rights Offering) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 เป็นแนวทางการระดมทนุที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทนุภายในระยะเวลาอนัสัน้  สอดคลอ้งกบัแผนการใชเ้งิน
ของบริษัทเพื่อการเขา้ธุรกรรมการเขา้ซือ้สินทรพัย ์และการขยายธุรกิจของการบริษัท จึงเห็นสมควรให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน
ไม่เกิน 310,605,449 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 155,302,725  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PLANB-W1 ในอัตราส่วน 2 หุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1  
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที่ 6  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่
ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการ
ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเข้ารว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 20 
ตลุาคม 2564 
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อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษัท ท่ี www.planbmedia.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ใน
วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุ
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทหมวดที่ 6 เรือ่งการประชมุผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 

บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจดัเตรียมเอกสาร
ยืนยนัตวัตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขัน้ตอนการเขา้ประชุม ดงัรายละเอียดปรากฏค าชีแ้จงการ
ยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละคู่มือการใชง้านระบบประชุม
อิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัการวิสามญัผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 และ สิ่งที่ส่งมำด้วย 8 ตามล าดบั 

โดยผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนในการยืนยนัตวัตน สามารถลงทะเบียนเพื่อ
ยืนยนัตวัตนในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ไดท้ี ่

URL: 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggta8iQP7
MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d 

ส าหรบัผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใชเ้อกสารอื่นในการยืนยนัตวัตน เช่น หนงัสอืเดินทาง หรอืผูถื้อหุน้นิติ
บคุคลหรือผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทนผูถื้อหุน้ โปรดจดัส่งเอกสารยืนยนัตวัตนพรอ้ม
กบัหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉนัทะ) ดงัรายละเอียดปรากฏตามการยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้รว่มประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธบ์ริษัท แพลน บี
มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศพัท:์ (662) 530-8053-6 หรอื E-mail: companysecretary@planbmedia.co.th ภายในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2564 ทัง้นีเ้มื่อบรษัิทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) แลว้ ระบบจะสง่
ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ไปยงัอีเมลที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดส้ง่มาแจง้บรษัิทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะลงช่ือเขา้ใชร้ะบบการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์อยา่งไรก็ตาม บรษัิทขอความรว่มมอืผู้
ถือหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุผ่านระบบดว้ยตนเอง 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้มลูกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 9 โดยผู้
ถือหุน้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดัง
รายละเอียดปรากฏตามการยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 มาที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธบ์ริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1213/420 ลาดพรา้ว 94 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggta8iQP7MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=TVAHOCVfkMhDyIyF8V7%2f4s3sJRC2zUiggta8iQP7MIqqlVueKc%2fMVA%3d%3d
mailto:companysecretary@planbmedia.co.th
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(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: (662) 530-8053-6 หรือ E-mail: 
companysecretary@planbmedia.co.th ภายในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2564  

   

ขอแสดงความนบัถือ 
 

-พล.พล.ต.อ.ต. วาณสน-ี 
(พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี) 
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