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ที่ PB 182/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
คณะกรรมการบริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอนุมตั ิในเรื่ องสาคัญต่างๆ ดังนี้
1.
อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2.
อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.045 บาท
รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่ ายทั้งสิ้ น 158,832,331.43 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.37 ของกาไรตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กาหนดสิ ทธิ ผู ้
ถือหุ ้น (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.
อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ราย ได้แก่
1) นางเพ็ญนภา
ธนสารศิลป์
กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2) นายเอกภักดิ์
นิราพาธพงศ์พร กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3) นายธเนษฐ
โลจนะโกสิ นทร์ กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4.

ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า กรรมการทั้ง 3 รายข้า งต้น เป็ นผู ้มี ค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึง
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
อนุ มตั ิ ให้นาเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2561 โดยกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,800,000
บาท และนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดกรอบการจ่ายเงินบาเหน็จประจาปี ให้แก่
กรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 รวมเป็ นจานวนไม่เกิน 7,200,000 บาท
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5. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายเติมพงศ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรื อ นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรื อ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5313
แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจารอบปี บัญชี 2561 โดยให้ผสู้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ และ
พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 จานวนไม่เกิน 4,060,000 บาท
6.
อนุ มตั ิ ให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน
539,263.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ น 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ ้น
ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั จานวน 5,392,635 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งออกไว้
เพื่อรองรับโครงการการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP) และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
7. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุน
จดทะเบียนเดิ ม 352,960,736.50บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุน
จานวน 1,058,882,209 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
8.
อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
(1)
การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 705,921,473 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ เดิม (Rights Offering) และจานวนไม่เกิน 352,960,736 หุ ้น คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว ของบริ ษัท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นครั้ งเดี ยวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้
โดยเสนอขายเป็ นคราวเดี ยวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใดๆ จานวน
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวน
รวมกันไม่เกิน 1,058,882,209 หุ น้ หรื อไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ณ
วัน ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General
Mandate)
โดย บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ ง
ดังต่ อไปนี้ และจะต้องไม่ เป็ นบุ คคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผู ้ล งทุ น สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิ ยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และ
มีศกั ยภาพในการลงทุ นได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ ความสามารถประสบการณ์ หรื อ
ศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งน้ า หนั ก ของหุ ้ น ของบริ ษ ัท ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ย อ้ นหลัง ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วัน ท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดย
ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วัน
กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ
นักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ดีที่สุดของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่
เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนดส่ วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด
นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทมี มติ อนุ มัติ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษ ัทมี
อานาจในการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอี ยดการจัด สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น เช่ น การกาหนดราคา
เสนอขาย การเสนอขายเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชาระค่าหุ ้น รายชื่อบุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2)
การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
รวมทั้ง ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่
คาขออนุ ญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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9.
10.

11.

อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
46. เรื่ องตราของบริ ษทั
อนุ มตั ิกาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา
14:00 น. ณ ห้องพระรามเก้า โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 47 ถนนประดิ ษฐ์มนูธรรม แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพ 10310 และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั มีอานาจ
ในการพิ จ ารณาแก้ไข วาระการประชุ ม วัน เวลา และสถานที่ ส าหรั บ การประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี 2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริ ษทั เป็ นสาคัญ โดย
มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2560
วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ประจาปี
2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4
พิจ ารณาอนุ มัติก ารจ่ า ยเงิ นปั นผล และงดการจัด สรรกาไรเป็ นทุ นสารองตาม
กฎหมาย
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 8
พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 539,263.50 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 353,500,000 บาท เป็ น 352,960,736.50 บาท ซึ่ งออกไว้เพื่อรองรับ
โครงการการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP)
วาระที่ 9
พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนของบริ ษทั
วาระที่ 10
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
352,960,736.50 บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,058,882,209 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate)
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 12
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 13
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46. เรื่ องตราของบริ ษทั
วาระที่ 14
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนุ มตั ิการกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและรับเงินปั นผล
(Record Date) ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 และกาหนดให้จ่ายเงิ นปั นผลในวัน
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พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิ ดงั กล่าวของบริ ษทั ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจาก
ต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี้
1.
การลดทุนและการเพิม่ ทุน
1.1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 539,263.50 บาท
จาก 353,500,000 บาท เป็ น 352,960,736.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของ
บริ ษทั ฯ จานวน 5,392,635 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งออกไว้เพื่อรองรับโครงการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/
หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP)
1.2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จาก 352,960,736.50 บาท เป็ น 458,848,957.40 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
จานวน 1,058,882,209 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 105,888,220.90 บาท โดยเป็ นการ
เพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
รวม
(บาทต่ อหุ้น)
(ล้ านบาท)
 แบบมอ บอ านา จ หุ น้ สามัญ 1,058,882,209
0.10 105,888,220.90
ทั่ว ไป (General หุ น้ บุริมสิ ทธิ
------Mandate)
2.
การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
1. ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
(Rights Offering)
2. บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

ประเภทหลักทรัพย์
หุ น้ สามัญ
หุ น้ สามัญ

จานวนหุ้น
ร้ อยละต่ อทุน
(หุ้น)
ชาระแล้ ว
ไม่เกิน
ไม่เกินร้อยละ 20
705,921,473
ไม่เกิน
ไม่เกินร้อยละ 10
352,960,736

หมายเหตุ
หมายเหตุขอ้ 1
และข้อ 4
หมายเหตุขอ้ 2,
ข้อ 3 และข้อ 4
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หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ โดยเสนอ
ขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ใด ๆ จานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจานวนรวมกันไม่เกิน 1,058,882,209 หุ ้น หรื อไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2.
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก)
เป็ นผูล้ งทุ นสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ที่
กจ. 17/2551 เรื่ องการกาหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข)
เป็ นนัก ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ฐ านะทางการเงิ น มั่น คง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริ ง รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพใน
การที่เป็ นประโยชน์หรื อส่ งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด บริ ษทั ฯ จะทาการเปิ ดเผยรายชื่อ
ผูล้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3.
ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) นี้ จะเป็ นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่ งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ ้นของ
บริ ษทั ในตลาดหลักทรั พย์ยอ้ นหลังไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ย
ของการซื้ อขายหุ น้ นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุ น้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวัน
ทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีเหตุอนั ควร
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่ วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คานวณได้ขา้ งต้น โดยในการกาหนด
ส่ วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด
4.
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติ อนุ มตั ิ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี อานาจในการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณากาหนดรายละเอี ยดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น เช่ น การกาหนดราคาเสนอขาย
การเสนอขายเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ ้น รายชื่ อ
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3.

4.

5.

6.

บุคคลในวงจากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
(2)
การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
(3)
ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คาขออนุ ญาตหรื อขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
กาหนดวันประชุ มผู้ถอื หุ้นสามัญผู้ถอื หุ้นเพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม
พระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ ค กรุ งเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุ งเทพ 10310 กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี
2561 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั ฯ จะขออนุมตั ิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้รับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการลดทุ นจดทะเบียนเพื่อตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ ได้จาหน่ ายของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเป็ นหุ ้น
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP)
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริ ษทั ฯ รวมทั้งช่ วยเสริ มให้บริ ษทั ฯ มี
ฐานเงิ นทุ นที่ เ ข้มแข็ง ขึ้ นเพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มในการระดมทุ น ส าหรั บ การลงทุ นในอนาคต ซึ่ ง
โครงการในอนาคตจะนามาซึ่ งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่ งผลให้อตั ราการทากาไรของบริ ษทั ฯ
ปรับตัวดีข้ นึ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ

เพื่อเป็ นเงิ นทุ นสาหรั บการขยายธุ รกิ จหลัก และ/หรื อธุ รกิจที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อการลงทุนในธุรกิจให้บริ การและผลิตสื่ อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัย
ประโยชน์ ที่บริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริ มสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิจการ รวมทั้ง
เสริ มสร้างให้บริ ษทั ฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุ รกิจหลัก และ/หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
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7.

กับธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ รวมถึงการลงทุนในธุ รกิจให้บริ การและผลิตสื่ อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งจะ
ส่ งผลดีต่อการเติบโตของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
ประโยชน์ ที่ผ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1.

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุ คคลของงบการเงิ นบริ ษ ัทฯ และเงิ นสารองตามกฎหมายตามที่ ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะ
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

7.2.

8.

9.

ผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญจะมีสิทธิรับเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
รายละเอียดอืน่ ใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้น
เพิม่ ทุน
- ไม่มี ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
1)
2)
3)
4)

ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผู ้
2 มีนาคม 2561
ถือหุ น้ ประจาปี 2561 และรับเงินปั นผล (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561
19 เมษายน 2561
ดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุ นจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันที่รับ
รวมทั้งแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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