สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทีอ่ อกให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่ วย เพือ่ จัดสรร
ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ ทอี่ อกใหม่ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่ คดิ มูลค่ า
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

เอกสารแนบ

รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน เฉพาะรายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WAที่ออกในครั้งนี้ ตลอดจนเหตุผล ความจาเป็ นและประโยชน์ที่ บริ ษทั จะ
ได้รับ

จากการที่บริ ษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (PLANB – WA) จานวน 30,000,000 หน่วย
เพื่อ จัด สรรให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ พนัก งานของบริ ษทั ตามโครงการการเสนอขายหลักทรั พ ย์ที่ ออกใหม่แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 โดยไม่คิดมูลค่าและมีนโยบายที่จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานบางรายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
PLANB-WA ที่ออกในครั้งนี้
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องพิจารณา
เหตุผล ความจาเป็ นและประโยชน์ที่ บริ ษทั จะได้รับจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานบางรายดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WA ที่ออกใน
ครั้งนี้
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานที่
ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WAที่ออกในครั้งนี้ ตลอดจนประวัติและผลงานของ
พนักงานดังกล่าวแล้วมีความเห็ นให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อ พนักงาน จานวน 2 ราย ดังมีรายชื่อปรากฏด้านล่างเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WA ที่ออก
ในครั้งนี้ โดยมีเหตุผลและความจาเป็ นและประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับสาหรับการเสนอขายแต่ละรายเป็ นไปตามระเอียดที่
ปรากฏในเอกสารแนบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน และส่ งผลให้
บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นต่อไป อีกทั้ง จะเป็ นการรักษา
บุคคลากรที่มีคุณภาพของบริ ษทั ให้ยงั คงทุ่มเทและทางาน และสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ต่อไปในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 54 จาก 90

ดี ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ PLANB-WA จะมี ผ ลกระทบต่ อ ผูถ้ ื อหุ ้นตามรายละเอี ย ดที่ แสดงในสรุ ป
สาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั ภายใต้
โครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน (ESOP) ครั้งที่ 2 แต่เมื่อเทียบกับ
ขวัญและกาลังใจที่จะให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษทั และประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานแล้ว ก็นบั ว่าสามารถชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ได้

(ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ )
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 55 จาก 90

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละห้าของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WAที่ออกในครั้งนี้
ตลอดจนเหตุผล ความจาเป็ นและประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายปริ นทร์
โลจนะโกสิ นทร์

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และประธาน
กรรมการบริ หาร

2. ดร. พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
PLANB-WAที่จะ
ได้รับการเสนอขาย
(หน่ วย)
4,850,000

4,850,000

ผลประโยชน์ ที่จะ
ได้รับเมื่อคานวณ
เป็ นตัวเงิน (บาท)*

เหตุผล ความจาเป็ นและประโยชน์ ทบี่ ริษทั จะได้รับ

จานวนครั้งที่เข้ า/ไม่ เข้ าประชุ ม
คณะกรรมการในปี 2558

-โปรดดูหมายเหตุ
ด้านล่าง-

เนื่องจากนายปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์ เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และเป็ น
บุคคลที่ มีค วามรู้ ความสามารถในด้านธุ รกิ จบริ ษทั เป็ นอย่างดี และเป็ นผูท้ ี่ มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึ งมี ค วามเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็ นการตอบแทนแก่นายปริ นทร์ โลจนะ
โกสิ นทร์ แล้วจะเป็ นการรักษาบุคลากรที่สาคัญให้ปฏิ บตั ิงานกับบริ ษทั ในระยะ
ยาว อันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ น
แรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั
ในอนาคต

ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

-โปรดดูหมายเหตุ
ด้านล่าง-

เนื่องจากดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั และเป็ น
บุคคลที่ มีค วามรู้ ความสามารถในด้านธุ รกิ จบริ ษทั เป็ นอย่างดี และเป็ นผูท้ ี่ มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึ งมี ค วามเชื่ อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็ นการตอบแทนแก่ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัย
ขจรพันธ์ แล้วจะเป็ นการรักษาบุคลากรที่สาคัญให้ปฏิ บตั ิงานกับบริ ษทั ในระยะ
ยาว อันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ น
แรงจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั
ในอนาคต

ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าประชุม 12 ครั้ง

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 56 จาก 90

*หมายเหตุ บริ ษทั ไม่สามารถคานวณผลประโยชน์ที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับเป็ นตัวเงินได้ เนื่ องราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WA ในราคาที่ 6.90 บาทต่อหุ ้น สู งกว่าราคาตลาดที่ 6.13 บาทต่อ
หุ้น ดังนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านจึงไม่มีผลประโยชน์เป็ นตัวเงินจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WA อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน อาจได้รับผลประโยชน์เป็ นตัวเงินเมื่อใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ PLANB-WA ณ วันใช้สิทธิ ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นเป็ นจานวนเท่าใดนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั ณ วันที่มีการใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ PLANB-WA และราคาใช้สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
PLANB-WA

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 57 จาก 90

