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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของ
บริษัท ทีอ่อกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท คร้ังที ่2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย เพือ่จดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนักงาน (ESOP) คร้ังที ่2 โดยไม่คดิมูลค่า 
 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559   

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ  รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน เฉพาะรายท่ีได้รับการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละห้าของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WAท่ีออกในคร้ังน้ี ตลอดจนเหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บ 

จากการท่ีบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทัท่ีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 2 (PLANB – WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย 
เพ่ือจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) คร้ังท่ี 2 โดยไม่คิดมูลค่าและมีนโยบายท่ีจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานบางรายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB-WA ท่ีออกในคร้ังน้ี  

ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งพิจารณา
เหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานบางรายดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ท่ีออกใน
คร้ังน้ี  

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณารายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานท่ี
ไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WAท่ีออกในคร้ังน้ี ตลอดจนประวติัและผลงานของ
พนกังานดงักล่าวแลว้มีความเห็นให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนกังาน จ านวน 2 ราย ดงัมีรายช่ือปรากฏดา้นล่างเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ท่ีออก
ในคร้ังน้ี โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บส าหรับการเสนอขายแต่ละรายเป็นไปตามระเอียดท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบ    

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นวา่ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB-WA จะสามารถสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน และส่งผลให้
บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นต่อไป อีกทั้ง จะเป็นการรักษา
บุคคลากรท่ีมีคุณภาพของบริษทัใหย้งัคงทุ่มเทและท างาน และสร้างผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัต่อไปในอนาคตอีกดว้ย อยา่งไรก็
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ดี ในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-WA จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นตามรายละเอียดท่ีแสดงในสรุป
สาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทัภายใต้
โครงการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน (ESOP) คร้ังท่ี 2 แต่เม่ือเทียบกบั
ขวญัและก าลงัใจท่ีจะใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั และประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานแลว้ ก็นบัวา่สามารถชดเชยผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้
ของบริษทัได ้

 
 
 
 
        (ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานท่ีไดรั้บการจดัสรรเกินกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WAท่ีออกในคร้ังน้ี 

ตลอดจนเหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

PLANB-WAที่จะ
ได้รับการเสนอขาย 

(หน่วย) 

 
ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับเมื่อค านวณ
เป็นตัวเงนิ (บาท)* 

 

เหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ทีบ่ริษทัจะได้รับ 
 

จ านวนคร้ังที่เข้า/ไม่เข้าประชุม
คณะกรรมการในปี 2558   

1. นายปรินทร์ 
โลจนะโกสินทร์ 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และประธาน

กรรมการบริหาร 

4,850,000 -โปรดดูหมายเหตุ
ดา้นล่าง- 

 

เน่ืองจากนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจบริษทัเป็นอย่างดีและเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่นายปรินทร์ โลจนะ
โกสินทร์ แลว้จะเป็นการรักษาบุคลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบติังานกบับริษทัในระยะ
ยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้งยงัเป็น
แรงจูงใจให้บุคลากรดงักล่าวเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทั
ในอนาคต 
 

ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 คร้ัง 
เขา้ประชุม 12 คร้ัง 

2. ดร. พินิจสรณ์ 
ลือชยัขจรพนัธ์ 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

4,850,000 -โปรดดูหมายเหตุ
ดา้นล่าง- 

 

เน่ืองจากดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจบริษทัเป็นอย่างดีและเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ PLANB-WA นอกจากจะเป็นการตอบแทนแก่ ดร. พินิจสรณ์ ลือชยั
ขจรพนัธ์ แลว้จะเป็นการรักษาบุคลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบติังานกบับริษทัในระยะ
ยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้งยงัเป็น
แรงจูงใจให้บุคลากรดงักล่าวเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทั
ในอนาคต 

ประชุมกรรมการทั้งหมด 12 คร้ัง 
เขา้ประชุม 12 คร้ัง 
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*หมายเหตุ บริษทัไม่สามารถค านวณผลประโยชน์ท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไดรั้บเป็นตวัเงินได ้เน่ืองราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA ในราคาท่ี 6.90 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดท่ี 6.13 บาทต่อ
หุ้น ดงันั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านจึงไม่มีผลประโยชน์เป็นตวัเงินจากการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA อยา่งไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน อาจไดรั้บผลประโยชน์เป็นตวัเงินเม่ือใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PLANB-WA ณ วนัใช้สิทธิ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเป็นจ านวนเท่าใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีมีการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-WA และราคาใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PLANB-WA  

 
 
 


