สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4
สรุปรายละเอียดโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2
(“โครงการ Plan B ESOP ครั้งที่ 2”)
1.

2.

เหตุผลและความจาเป็ นของโครงการ Plan B ESOP ครั้งที่ 2


เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิ บตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ให้มีความ
ตั้งใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้



เพื่อเป็ นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เนื่องจากการที่บริ ษทั มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสม
ร่ วมกันปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที่น้ นั จะช่วยให้บริ ษทั มีผลประกอบการที่ดีและมีความมัน่ คงทางการเงิ นซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีข้ ึนในอนาคตแก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั



เพื่อทาให้ผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ และพนักงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทน
อย่างยัง่ ยืนแก่บริ ษทั

รายละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

ชื่อ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
(PLANB-WA)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนทีอ่ อก

: 30,000,000 หน่วย

ราคาต่ อหน่ วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ

: 6.90 บาท ต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่จะกาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
แล้ว

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการจัดสรร

: บริ ษทั จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 30,000,000 หน่วย (สามสิ บล้าน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 47 จาก 90

หน่วย) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายพิจารณา
กาหนดคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ผูม้ ีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ และจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั แต่ละราย
ดังกล่าวจะได้รับ
เงือ่ นไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ได้ ดังที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 3.2.3 ผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิจนกว่าจะครบอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ภายหลังจากที่ ครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุกวันที่ 16 ถึ ง 30 พฤษภาคมในแต่ละปี
จนกว่าครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
“วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ” คื อ ในวัน ที่ 16 ถึ ง 30 พฤษภาคมของทุ ก ๆ ปี และวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันที่ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
“วันทาการ” หมายถึง วันทาการของบริ ษทั

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้อง
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่าง 5 วันทา
การก่ อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุ ดท้าย
ก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ
ครั้ งสุ ด ท้า ย ให้ แ สดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ใ นระหว่า ง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาในการเสนอขาย

: บริ ษทั ต้องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามโครงการ Plan
B ESOP ครั้งที่ 2

จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรรไว้
เพือ่ รองรับ

: 30,000,000 หุน้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริ ษทั จะไม่นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิด
จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ

: บริ ษทั จะนาหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 48 จาก 90

แสดงสิทธิ
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
การใช้ สิทธิ

: เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขในการ ปรับ
สิ ทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ นที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

สิทธิและประโยชน์ อย่ างอืน่
นอกจากประโยชน์ ตามปกติ
ของหุ้นสามัญ

: -ไม่มี-

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: 1.

การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดจานวน 30,000,000
หน่วย จะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงเท่ากับร้อยละ0.84*

* คานวณจากจานวนหุน้ รองรับที่ออกในครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จานวนหุ ้นที่ชาระ
แล้วจานวน 3,507,399,813 หุน้ และ (2) จานวนหุน้ รองรับที่ออกในครั้งนี้
ร้อยละ 0.84 =

30,000,000
3,507,399,813 + 30,000,000

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น ครบถ้ว นตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท้ ัง จ านวน
30,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ ้น (Price Dilution) ลดลง ร้อยละ 3.59
บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายที่ 6.13 บาทต่อหุน้ ซึ่ งเป็ นราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุน้ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.59 ถึงวันที่ 17
กพ.59 – ข้อมูลจาก SETSMART www.setsmart. com) โดยมีรายละเอียดการ
คานวณ ดังนี้
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ร้อยละ 3.59

=

6.13 – 5.91
6.13

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 49 จาก 90

* ราคาตลาดหลังเสนอขายคานวณจาก
(ราคาตลาด x จานวนหุ้น paid-upราคาใช้สิทธิ) + ( ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ )
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

5.91

3.

= (5.9 x 3,507,399,813) + (6.90 x 30,000,000)
(3,507,399,813 + 30,000,000)

หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1 หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ภายหลัง
ได้รับมอบหมายจากที่ ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 มีอานาจ (1) พิจารณากาหนดคุณสมบัติ รายนาม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานผูม้ ี สิท ธิ ไ ด้รั บใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ แ ละจ านวนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ (2) เปลี่ยนแปลง เพิม่ หรื อลดจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว
3.1.2 ในกรณี ที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 3.2.3 บริ ษทั สามารถนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานดังกล่าวมา
จัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร โดย
พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดและต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551
3.1.3 คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

3.2

(1)

เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ (ก) ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ (ข) ต้องผ่านช่วงทดลองงาน
มาแล้ว และ (ค) ต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชัว่ คราว

(2)

ในกรณี อื่นๆ นอกจาก (1) ให้เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาต่อไป

เงือ่ นไขในการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในวันกาหนดการใช้สิทธิ น้ นั ๆ
ยกเว้นในกรณี ที่ระบุในข้อ 3.2.2
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3.2.2 ในกรณี ที่ได้รับยกเว้นมีดงั นี้
(ก)

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ พน้ สภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเนื่ องจากถึงแก่ กรรม
สาบสู ญ เจ็ บ ป่ วยอย่า งร้ า ยแรงหรื อ ทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้อี ก ต่ อ ไปหรื อ เหตุ อื่ น ใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรื อทายาทหรื อผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ได้รับจัดสรรนั้น

(ข)

ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ พน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานเนื่ อ งจากการ
เกษียณอายุ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้จนครบอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร

(ค)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ พน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เนื่ องจากการถูกเลิก
จ้างหรื อปลดออกโดยไม่มีความผิดหรื อการพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานซึ่ งเป็ นผล
เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงอานาจการควบคุ มในบริ ษทั หรื อการโอนย้ายตามคาสั่งบริ ษทั หรื อการปรั บ
โครงสร้างองค์กร ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้จนครบ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร

3.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายจะ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลาออก ถูกไล่ออกหรื อเลิกจ้างหรื อปลดออกโดยมี
ความผิด ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งคืนใบสาคัญแสดงสิ ทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิท้ งั หมดที่ถืออยูใ่ ห้แก่บริ ษทั โดยทันที
เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
นาไปจัดสรรให้แก่พนักงานของบริ ษทั รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
3.2.4 หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวครบอายุตามที่ กาหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั สละสิ ทธิ การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ เหลื อดังกล่าวโดยกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากบริ ษทั
3.2.5 คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมีอานาจ
โดยสมบูรณ์ในการพิจารณากาหนดหรื อแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตาม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งอาจแตกต่าง
ไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้
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4.

รายชื่อกรรมการทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ประกอบด้ วย

รายชื่อ

1. นายปริ นทร์ โลจนะ
โกสิ นทร์

ตาแหน่ ง

ร้ อยละของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธที่
จานวนใบสาคัญ จานวนหุ้นสามัญ ได้ รับการจัดสรรต่ อ
แสดงสิทธิทไี่ ด้ รับ
ทีจ่ ะได้ รับจาก
จานวนใบสาคัญแสดง
การจัดสรร (หน่ วย) การใช้ สิทธิ (หุ้น)
สิทธิท้งั หมดตาม
โครงการ Plan B ESOP
ครั้งที่ 2

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

4,850,000

0,0,4,444

16.17

4,850,000

0,0,4,444

16.17

1,000,000

0,444,444

3.33

1,000,000

0,444,444

3.33

1,000,000

0,444,444

3.33

1,000,000

0,444,444

3.33

7. นายธเนษฐ์ โลจนะ
โกสิ นทร์

กรรมการ

1,000,000

0,444,444

3.33

8. นายเจย์ เจฟฟรี ย ์ วอช
เชอร์

กรรมการ

1,000,000

0,444,444

3.33

9. นายอาดิ วาทนา สเรี ยท
มัดชา

กรรมการ

1,000,000

0,444,444

3.33

2. ดร. พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์
3. พล.ต.อ.สมชาย วาณิ ช
เสนี
4. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
5. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
6. นายเอกภักดิ์ นิราพาธ
พงศ์พร
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5.

ลักษณะเงือ่ นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ครั้งที่ 2 ตามโครงการ
Plan B ESOP ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออก
ใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรื อประกาศอื่นใดที่ใช้บงั คับแทน
รวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.

7.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขาย
1)

การอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

2)

การอนุ มตั ิสาหรับกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอขายเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในแต่ละครั้ง จะต้องมีมติอนุมตั ิพนักงานดังกล่าวเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถื อหุ ้น
รวมกันเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานรายดังกล่าว

ข้ อผูกพันระหว่ างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
-ไม่มี-

8.

รายชื่อกรรมการอิสระทีผ่ ้ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมและเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
1) พล.ต.อ. สมชาย วาณิ ชเสนี
2) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
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