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สรุปรายละเอยีดโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัท แพลน บี มเีดยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังที ่2  

(“โครงการ Plan B ESOP คร้ังที ่2”) 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ Plan B ESOP คร้ังที ่2 

 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัให้มีความ
ตั้งใจในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

 เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เน่ืองจากการท่ีบริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีนั้นจะช่วยให้บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีและมีความมัน่คงทางการเงินซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีข้ึนในอนาคตแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 เพ่ือท าใหผ้ลตอบแทนของผูถื้อหุน้และพนกังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งไปสู่การสร้างผลตอบแทน
อยา่งย ัง่ยนืแก่บริษทั  

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
(PLANB-WA) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนทีอ่อก : 30,000,000 หน่วย 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 6.90 บาท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ีจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้ 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  

วธีิการจดัสรร : บริษทัจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 30,000,000 หน่วย (สามสิบลา้น
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หน่วย) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั โดยให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายพิจารณา
ก าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัผูมี้สิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัแต่ละราย
ดงักล่าวจะไดรั้บ 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใช้
สิทธิ  

: เวน้แต่ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิได้ ดังท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 3.2.3 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิจนกวา่จะครบอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ  

ภายหลงัจากท่ีครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ทุกวนัท่ี 16 ถึง 30 พฤษภาคมในแต่ละปี
จนกวา่ครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวันท่ี  16 ถึง 30 พฤษภาคมของทุกๆ ปี และวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

“วนัท าการ” หมายถึง วนัท าการของบริษทั   

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในระหวา่ง 5 วนัท า
การก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษทัให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ย
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ระยะเวลาในการเสนอขาย : บริษทัตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ Plan 
B ESOP คร้ังท่ี 2  

จ านวนหุ้นสามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพือ่รองรับ 

: 30,000,000 หุน้  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเ่กดิ
จากการใช้สิทธิตามใบส าคญั

: บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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แสดงสิทธิ 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 
การใช้สิทธิ  

: เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการ ปรับ
สิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิและประโยชน์อย่างอืน่
นอกจากประโยชน์ตามปกติ
ของหุ้นสามญั 

: -ไม่มี- 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1.  การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  

 หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นครบตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจ านวน 30,000,000  
หน่วย จะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ0.84* 

* ค านวณจากจ านวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี หารดว้ยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ีช าระ
แลว้จ านวน 3,507,399,813  หุน้ และ (2) จ านวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 

ร้อยละ 0.84 =                          30,000,000                                                       

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

 

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้ งจ านวน 
30,000,000  หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลง ร้อยละ 3.59  
บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายท่ี 6.13  บาทต่อหุน้ซ่ึงเป็นราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 28 ม.ค.59 ถึงวนัท่ี 17 
กพ.59 – ขอ้มูลจาก SETSMART www.setsmart. com) โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดงัน้ี 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

ร้อยละ 3.59         =                6.13 – 5.91 
                                                  6.13 

 

 

http://www.setsmart.scom/
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* ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณจาก  

(ราคาตลาด x จ  านวนหุ้น paid-upราคาใชสิ้ทธิ) + ( ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
                   จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

5.91        =    (5.9 x 3,507,399,813) + (6.90 x 30,000,000) 
                (3,507,399,813 + 30,000,000) 

3.  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1.1   คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ภายหลงั
ไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีอ านาจ (1) พิจารณาก าหนดคุณสมบติั รายนาม
ผูบ้ริหารและพนักงานผูมี้สิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี ผูบ้ริหารและ
พนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดรั้บ (2) เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีไดรั้บการจดัสรรไปแลว้ 

3.1.2  ในกรณีท่ีมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 3.2.3 บริษทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บคืนจากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานดงักล่าวมา
จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรายอ่ืนต่อไปได ้ทั้งน้ี ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร โดย
พิจารณาหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดและตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2551 

3.1.3 คุณสมบติัของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(1)  เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัท่ี (ก) ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการ (ข) ตอ้งผ่านช่วงทดลองงาน
มาแลว้ และ (ค) ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานซ่ึงมีวาระการจา้งงานชัว่คราว 

(2)  ในกรณีอ่ืนๆ นอกจาก (1) ให้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาต่อไป 

3.2 เงือ่นไขในการใช้สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ  

3.2.1  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีระบุในขอ้ 3.2.2 
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3.2.2  ในกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้มีดงัน้ี  

(ก)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเน่ืองจากถึงแก่กรรม
สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปหรือเหตุอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายพิจารณา
เห็นสมควรใหบุ้คคลดงักล่าว หรือทายาทหรือผูพิ้ทกัษห์รือผูอ้นุบาลของบุคคลดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแทนกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานดงักล่าวไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดรั้บจดัสรรนั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเน่ืองจากการ
เกษียณอาย ุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดจ้นครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร  

(ค)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เน่ืองจากการถูกเลิก
จ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือการพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงเป็นผล
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุมในบริษทั หรือการโอนยา้ยตามค าสั่งบริษทัหรือการปรับ
โครงสร้างองคก์ร ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดจ้นครบ
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร 

3.2.3  เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ลาออก ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมี
ความผิด ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรไดอี้ก และผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดท่ีถืออยูใ่ห้แก่บริษทัโดยทนัที 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
น าไปจดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบริษทัรายอ่ืนตามความเหมาะสมต่อไป 

3.2.4  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถว้น
และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบอายุตามท่ีก าหนดแลว้ ให้ถือว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือดังกล่าวโดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน
ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั  

3.2.5  คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจ
โดยสมบูรณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตาม ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงอาจแตกต่าง
ไปจากท่ีไดร้ะบุมาขา้งตน้ได ้
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4. รายช่ือกรรมการทีไ่ด้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนี ้ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับ
การจดัสรร (หน่วย) 

จ านวนหุ้นสามญั
ทีจ่ะได้รับจาก
การใช้สิทธิ (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธที่
ได้รับการจดัสรรต่อ
จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิทั้งหมดตาม

โครงการ Plan B ESOP 
คร้ังที ่2 

1. นายปรินทร์   โลจนะ
โกสินทร์ 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/

ประธาน
กรรมการบริหาร 

4,850,000 0,0,4,444 16.17 

2. ดร. พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ ์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 

4,850,000 0,0,4,444 16.17 

3. พล.ต.อ.สมชาย   วาณิช
เสนี 

ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ  

1,000,000 0,444,444 3.33 

4. ดร.เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

1,000,000 0,444,444 3.33 

5. นางมลฤดี    สุขพนัธรัชต ์ กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

1,000,000 0,444,444 3.33 

6. นายเอกภกัด์ิ   นิราพาธ
พงศพ์ร 

กรรมการ 1,000,000 0,444,444 3.33 

7. นายธเนษฐ ์ โลจนะ
โกสินทร์ 

กรรมการ 1,000,000 0,444,444 3.33 

8. นายเจย ์เจฟฟรีย ์ วอช
เชอร์  

กรรมการ 1,000,000 0,444,444 3.33 

9. นายอาดิ  วาทนา สเรียท
มดัชา 

กรรมการ 1,000,000 0,444,444 3.33 
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5.   ลกัษณะเงือ่นไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั คร้ังท่ี 2 ตามโครงการ 
Plan B ESOP คร้ังท่ี 2 น้ี จะเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออก
ใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัแทน
รวมทั้งกฎและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขาย 

1)  การอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั
จะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2)  การอนุมติัส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอขายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี
เสนอขายในแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีมติอนุมติัพนกังานดงักล่าวเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้น
รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้นการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานรายดงักล่าว 

7. ข้อผูกพนัระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

-ไม่มี- 

8. รายช่ือกรรมการอสิระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

1)  พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 

2)   นางมลฤดี สุขพนัธรัชต ์ 

 


