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สรุ ปสาระสาคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือบริษัทย่ อย (ESOP)1
ชื่อหลักทรัพย์

: หุ้นสามัญของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

ประเภท

: หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชนิด

: หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

วิธีการเสนอขาย

: บริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย

อายุของโครงการต่ อเนื่อง

: 3 ปี นับจากวันที่ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติอนุมตั ิ ซึง่ คือวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10
ธันวาคม 2560

จานวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

: จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บาท
บริ ษัทฯ จะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นโครงการต่อเนื่อง (โปรดดู
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้ อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ตามโครงการจะเท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ในแต่ละครัง้
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ แล้ ว ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่คานวณได้ จะไม่เป็ นราคาที่ตา่ กว่าร้ อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามที่กาหนดไว้ ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ กี่ ย วกับ การคานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ ใดครัง้ หนึ่งคานวณได้ ต่ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริ ษัทฯ ต้ องทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่พนักงานตามโครงการในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้
“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมี
มติกาหนดให้ เป็ นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แ ก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/
หรื อพนักงานตามโครงการ

1

ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
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ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริ ษัทฯ จะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นโครงการต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ
จะทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ แรกภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้ นมี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ บริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ก รรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานตามโครงการของบริ ษัทฯ กล่าวคือ บริ ษัทฯ จะ
เสนอขายหุ้น สามัญ ดัง กล่า ว ภายหลัง จากหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ไปแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า 3 เดื อ น และด าเนิ น การ
จัดสรรภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่จะเสนอ
ขายจะจัดสรรเป็ นจานวนเท่ากันทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี (โดยในรอบปี แรก หมายถึง
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558 รอบปี ที่สองหมายถึง วันที่
11 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559 และ รอบปี ที่สามหมายถึง วันที่
11 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560) คิดเป็ นปี ละ 1/3 ของจานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดที
้
่เสนอขายภายใต้ โครงการของบริ ษัทฯ โดยจะจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับจัดสรรในจานวนเท่ากันทุกปี เป็ นเวลา 3 ปี คิดเป็ นปี ละ 1/3 ของ
จ านวนหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ทัง้ หมดที่ ผ้ ูที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรแต่ ละรายได้ รั บ ภายใต้
โครงการของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริ หารและจานวนหุ้นที่
ได้ รับจัดสรรทังหมด
้
ระบุภายใต้ หวั ข้ อ “ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรและจานวนที่ได้ รับ
การจัดสรร”

เงื่อนไขการได้ รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

: กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน ซึ่งมีสิทธิ ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) มีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ

บริ ษัทย่อย ณ วันที่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปี และจะต้ องดารงสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ณ ช่วงเวลาที่ได้ รับสิทธิจดั สรรในแต่ละปี
(2) จานวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน แต่ละรายจะได้ รับ ไม่

จาเป็ นต้ องมีจานวนเท่ากัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่ง ประสบการณ์ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ อายุ ง าน ผลงาน ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพและการ
ปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทาให้ แก่บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยในอนาคต
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ผู้ท่ ไี ด้ รับการจัดสรรและจานวนที่
ได้ รับการจัดสรร

: รายนามกรรมการ และผู้บริ หารซึง่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
และจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรมีดงั นี ้
รายชื่อ
กรรมการ และ
ผู้บริหาร
ดร. พินิจสรณ์
ลือชัยขจรพันธ์

นางสาวนิตยา
เพิ่มสุวรรณ

จานวนหุ้น
ที่ได้ รับจัดสรรทัง้ หมด

ตาแหน่ ง
กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผู้จดั การ/ผู้อานวยการ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ(รักษาการ)/
ผู้อานวยการฝ่ ายสนับสนุน
(รักษาการ)
กรรมการบริ หาร/รองกรรมการ
ผู้จดั การ/
ผู้อานวยการฝ่ ายการขายและ
การตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวพาขวัญ
วงศ์พลทวี
นายประสงค์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
จรุ งเบญจธรรม
การเงิน
พนัก งานอื่ น ๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้ รั บ การ
จัดสรรไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จัดสรรใน
ครัง้ นี ้
รวม

20,000,000

2,200,000

2,000,000
2,000,000
13,800,000

0404440444

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

: บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้ วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้น (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ทังจ
้ านวน 40,000,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้น
ของบริ ษัทฯ จะลดลงในอัตราร้ อยละ 0.1 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้น
บริ ษัทฯ คือราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน (IPO Price) และราคา
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP Price) เท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ทังจ
้ านวน 40,000,000 หุ้น ส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น
หรื อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้ อยละ 1.1 ของส่วนแบ่ง
กาไรหรื อ สิทธิ ใ นการออกเสีย งเดิ มโดยคานวณเปรี ยบเทีย บกับจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ จานวน 3,535,000,000 หุ้น (ทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วภายหลังจากที่บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน
(IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP) ทังจ
้ านวน)
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นสามัญดังกล่าวให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจใน
การพิจารณากาหนดหรื อแก้ ไขตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้ คณะกรรมการหรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้
มีอานาจในการจัดทาข้ อกาหนดสิทธิและหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
รวมทังมี
้ อานาจในการกาหนดหรือแก้ ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการหุ้น
สามัญดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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