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ชื่อหลักทรัพย์ : หุ้นสามญัของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน)  

ประเภท : หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ชนิด : หุ้นสามญั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (“การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย  

อายุของโครงการต่อเน่ือง : 3 ปี นบัจากวนัท่ีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ ซึง่คือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 10 
ธนัวาคม 2560  

จ านวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย : จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท 
บริษัทฯ จะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการต่อเนื่อง  (โปรดดู
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในหวัข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน
ตามโครงการจะเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัที่มีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ในแตล่ะครัง้ 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ แล้ว ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีค านวณได้จะไมเ่ป็นราคาที่ต า่กวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณได้ต ่ากว่า
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ ต้องท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่พนักงานตามโครงการในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) 
เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 
7-15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในแต่ละครัง้ 

“วนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ” หมายถึง วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมี
มติก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานตามโครงการ 

1ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

สรุปสาระส าคัญของโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร  
และ/หรือพนักงานของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)1 
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ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ 
จะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้แรกภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้
ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะ
เสนอขายหุ้ นสามัญดังกล่าว ภายหลังจากหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และด าเนินการ
จดัสรรภายในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่จะเสนอ
ขายจะจดัสรรเป็นจ านวนเทา่กนัทกุปีเป็นเวลา 3 ปี (โดยในรอบปีแรก หมายถึง 
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 10 ธันวาคม 2558 รอบปีที่สองหมายถึง วนัที่ 
11 ธนัวาคม 2558  ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2559 และ รอบปีที่สามหมายถึง วนัที่ 
11 ธันวาคม 2559  ถึงวนัที่ 10 ธันวาคม 2560) คิดเป็นปีละ 1/3 ของจ านวน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายภายใต้โครงการของบริษัทฯ โดยจะจดัสรร
ให้แก่ผู้ที่ได้รับจดัสรรในจ านวนเทา่กนัทกุปี เป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นปีละ 1/3 ของ
จ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่ผู้ ที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับภายใต้
โครงการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและจ านวนหุ้นที่
ได้รับจดัสรรทัง้หมด ระบภุายใต้หวัข้อ “ผู้ที่ได้รับการจดัสรรและจ านวนที่ได้รับ
การจดัสรร”  

เงื่อนไขการได้รับการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุมาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 
ปี และจะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ณ ช่วงเวลาที่ได้รับสทิธิจดัสรรในแตล่ะปี 

(2) จ านวนหุ้นสามญัที่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน แต่ละรายจะได้รับ ไม่
จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความ
รับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะท าให้แก่บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยในอนาคต 
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ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจ านวนที่
ได้รับการจัดสรร 

: รายนามกรรมการ และผู้บริหารซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
และจ านวนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรมีดงันี ้

รายช่ือ
กรรมการ และ

ผู้บริหาร 
ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น 
ที่ได้รับจัดสรรทัง้หมด 

ดร. พินิจสรณ์  
ลือชยัขจรพนัธ์ 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผู้จดัการ/ผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฏิบตัิการ(รักษาการ)/ 
ผู้อ านวยการฝ่ายสนบัสนนุ 

(รักษาการ) 

20,000,000 

นางสาวนิตยา  
เพิ่มสวุรรณ 

กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จดัการ/ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการขายและ
การตลาด 

2,200,000 

นางสาวพาขวญั   
วงศ์พลทวี 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2,000,000 

นายประสงค์  
จรุงเบญจธรรม 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

2,000,000 

พนักงานอ่ืนๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการ
จัดสรรไม่เกินร้อยละ 5   ของจ านวนหุ้นท่ีจัดสรรใน
ครัง้นี ้

13,800,000 

รวม  0404440444  

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบตอ่การลดลงของราคาตอ่หุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีที่มีการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้จ านวน 40 ,000,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.1 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้ น
บริษัทฯ คือราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO Price) และราคา
เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP Price) เทา่กบัร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
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  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และ 
สทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทัง้จ านวน 40,000,000 หุ้น สว่นแบ่งก าไรต่อหุ้น
หรือสทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอตัราร้อยละ 1.1 ของสว่นแบ่ง
ก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 3,535,000,000 หุ้น (ทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วภายหลงัจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน  
(IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย (ESOP) ทัง้จ านวน) 

  
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นสามญัดงักลา่วให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจใน
การพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้
มีอ านาจในการจดัท าข้อก าหนดสทิธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 
รวมทัง้มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหุ้น
สามญัดงักลา่วเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


