
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2564
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
Plan B Media Public Company Limited



วำระกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อทรัพย์สินและการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท มาสเตอร์ 
แอด จ ากัด (มหาชน) และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ. 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



วำระกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ข้อมูลปัจจุบัน บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)



กฎหมำยและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุม

พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) มาตรา 103

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 33

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)
Plan B Media Public Company Limited

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม



ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ



กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร



กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ



กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน



กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการ

นายมานะ จันทนยิ่งยง



กรรมการ



กรรมการ

นายอานนท์ พรธิติ



ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม



ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุม



ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

คุณโชษติ เดชวนชิยนุมัติ และคุณเจนจิรา เล็กวจิิตรธาดา 
จากบริษัท สยาม อัลฟ่า แคปปิตอล จ ากัด



ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย

คุณวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์
จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

ผู้แทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คุณกรีตกิา แพงลาด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 



เป็นมติที่ประชุมส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วิธีกำรลงคะแนนเสียง
และกำรนับคะแนนเสียง



1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2. โดยในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

วิธีกำรลงคะแนน



4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงในวาระใด โปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่ม
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่
น าเสนอ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยัง
ไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่
เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหวา่งการ
ประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จส้ิน

วิธีกำรลงคะแนน



6. เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ 
และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะด าเนินการประชุม
ในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว 
ผู้ด าเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม 
โดยกดเรียกดูผลคะแนนในหน้าจอของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีกำรลงคะแนน



8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแสดงความ
จ านงโดยกดปุ่ม “ส่งค าถาม” และโปรดพิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม 
“ยืนยัน” ค าถามของท่านจะถูกเข้าคิวรอไว้ ทั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุมจะพิจารณาตอบค าถามให้แก่
ท่าน โดยพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การตอบ
ค าถาม

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

10. บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ได้แก่ 
คุณวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

วิธีกำรลงคะแนน



11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ขอความ
กรุณาน าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความ
กรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด

วิธีกำรลงคะแนน



วำระที่01
พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำซื้อทรัพย์สินและกำร
เข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
มำสเตอร์ แอด จ ำกัด (มหำชน) และกำรมอบ
อ ำนำจที่เกี่ยวข้อง



วัตถุประสงค์และเหตุผล

• บริษัทเล็งเห็นว่าป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ยังคงเป็นรูปแบบสื่อโฆษณาที่มีความส าคัญใน
การกระตุ้นการรับรู้สินค้าและบริการอันน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

• การเข้าซื้อทรัพย์สินจาก บริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) หรือ MACO ซึ่งประกอบด้วย
ป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยของ MACO จ านวน 2 บริษัท คือ 
บริษัท โคแมส จ ากัด และ บริษัท มัลติ ไซน์ จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ป้ายโฆษณาภายนอก
ที่อยู่อาศัย  โดยมีมูลค่าซื้อขายทั้งส้ินประมาณ 639.50 ล้านบาท 

• บริษัทจะได้กรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยจากธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินใน
ครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในท าเลที่ดี
ในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถต่ออายุสัญญาบริหารจัดการต่าง ๆ ได้เมื่อสัญญา
บริหารจัดการส้ินอายุ 



วัตถุประสงค์และเหตุผล

• การเข้าซื้อทรัพย์สินจาก MACO จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถเพิ่มการให้บริการสื่อ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายในประเทศให้มีความครอบคลุมในหลายพื้นที่ในระยะยาว 
สอดคล้องกับแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท 

• ลดภาระทางการเงินของบริษัทซึ่งบริษัทจะต้องช าระค่าตอบแทนขั้นต่ าให้แก่ MACO ภายใต้
สัญญาบริหารจัดการป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย จากจ านวน 700 ล้านบาทต่อปี ลงเหลือ 
250 ล้านบาทต่อปี



วัตถุประสงค์และเหตุผล

• คาดการณ์ว่าการเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับ MACO จะส าเร็จลุล่วงภายในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2565

• การเข้าท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินมีการก าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้

1) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน และเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) MACO ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ให้เข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินกับ
บริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเงื่อนไขที่บริษัทยอมรับได้

3) ไม่ปรากฎว่ามีการฟ้องร้อง หรือมีการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งห้ามมิให้มีการท า
ธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สิน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกรรม
การเข้าซื้อทรัพย์สิน



วัตถุประสงค์และเหตุผล
• ธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับ 5.32%

• เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจากบริษัทและ MACO มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกัน คือ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) หรือ VGI โดยมีมูลค่าขนาดรายการ
เท่ากับ 13.46%

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อ
ทรัพย์สิน และในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการเข้า
ซื้อทรัพย์สินในครั้งน้ีด้วย รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแนบท้าย
หนังสือเชิญประชุม



ควำมเห็นของคณะกรรมกำร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท
เข้าท าธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินกับ MACO ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น



การลงมติ

วาระที ่1 พิจารณาอนมุตักิารเขา้ซือ้ทรพัยส์ินและการเข้าท ารายการที่เกีย่วโยงกันกับบรษิทั 
มาสเตอร ์แอด จ ากัด (มหาชน) และการมอบอ านาจทีเ่กี่ยวขอ้ง

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน



วำระที่02
พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท



วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จด
ทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่บริษัทจะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปในวาระที่ 3 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 458,848,957.40 
บาท เป็น 388,256,810.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
รายละเอียดดังต่อไปนี้



วัตถุประสงค์และเหตุผล



ควำมเห็นคณะกรรมกำร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 458,848,957.40 บาท เป็น 388,256,810.10 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) 
ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง



การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และการแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอื
บริคณหส์นธ ิข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั



วำระที่03
พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่ม MACO รวมทั้งแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 
บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ านวน 388,256,810.10 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
465,908,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 46,590,817.40 บาท เพื่อรองรับ 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) และ

(2) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ือ
หุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อ (1) ข้างต้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล



เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทบริษัทมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่ม MACO รวมทั้งแผนการขยาย
ธุรกิจในอนาคต จึงมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
434,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 465,908,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 46,590,817.40 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจด
ทะเบียน) ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง

ควำมเห็นกรรมกำร



การลงมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือ
บริคณหส์นธ ิข้อ. 4 (เรือ่งทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท



วำระที่04
พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)



• การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (2 : 1)

• สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญราคา 8.00 บาทต่อหุ้น 

• ระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

• เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่  1 เหลือจากการค านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน

วัตถุประสงค์และเหตุผล



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 1 จะช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผน
ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นที่ 1 จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

ควำมเห็นกรรมกำร



การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษทั รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรร
ให้แกผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้ับจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

เดิมตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering)



วำระที่05
พิจำรณำอนุมัติกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับ (1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำย
ถืออยู่ และ (2) กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น



การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสัดสว่นจ านวนหุน้ทีแ่ตล่ะรายถืออยู ่
(Rights Offering) 
• การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้น 12.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (12.50 : 1) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 
5.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

• ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ได้ 
(Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล



• หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบแรกจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

• หากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลท าให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแจ้งความประสงค์สละสิทธิจองซื้อหุ้นใน
จ านวนที่จะท าให้ตนมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ในใบจองซื้อหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล



• หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดย
การตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

• ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Record Date) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล



การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุเพือ่รองรับการใชส้ิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษทั 
รุ่นที่ 1 (PLANB-W1)

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 155,302,725  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1  1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (2 : 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 1 เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม เนื่องจากจะท าให้บริษัทได้รับเงินทุนภายใน
ระยะเวลาอันสั้นสอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัทเพื่อการเข้าธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์และ
การขยายธุรกิจของการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับ 
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ 
(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) และการมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้อง

ควำมเห็นกรรมกำร



การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพือ่รองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตาม
สัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผู้ถือหุน้แตล่ะรายถืออยู่ และ (2) การใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 
ซึ่งจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัททีจ่องซือ้และไดร้ับจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่้ถือหุน้เดมิตาม

สัดส่วนการถือหุน้



วำระที่06 พิจำรณำเรื่องอืน่ๆ (ถ้ำม)ี
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