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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ บรษัิท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ชื่อหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

PLANB-W1”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 155,302,725 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 155,302,725 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.70 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวน 310,605,449 หุน้  

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

บริษัทจะด าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท  ซึ่ง
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่
ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 1 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เหลือจากการค านวณ
ตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน บรษัิทจะท าการ
ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว  ซึ่งจะท าให้คงเหลือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั  

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หนว่ยละ - 0 - บาท 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทได ้1 หุน้เวน้แต่กรณีมีการ
ปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ   
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรกเมื่อครบ
ก าหนด 3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ   

เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของทกุ 
6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 3 ปี 
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ    

หากวนัก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้
เลือ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธิเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในภายในระยะเวลา  5 วันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้  

ส าหรบัวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใช้
สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้ น สามัญของบริ ษั ทจะต้อ ง แจ้ ง ค ว ามจ า น ง ในกา ร ใ ช้ สิ ท ธิ  
ซือ้หุน้สามญัไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ
ดงักลา่วได ้ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

บรษัิทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธินี ้
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บรษัิทจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขใน
การปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ
และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่มีลกัษณะตามที่ก าหนดไว้
ในขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง 
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออก
ใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั เช่น 
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(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทอนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เมื่อบรษัิทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบ
แทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบียนของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ  

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่
จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
PLANB-W1 ไดทุ้กประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใต้
กรอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรยีมขอ้ก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 
รวมทัง้ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิ PLANB-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือ
เก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PLANB-W1 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวง
พาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุน้
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
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PLANB-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-
W1 ส  าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บริษัทจะพงึได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
คร้ังนี ้

บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าว เพื่อรองรบัการ
ลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่
อาศยั (Out of Home Media) ในประเทศไทย รวมเป็นเงินประมาณ 900 ลา้นบาท 
และธุรกิจกีฬาของบริษัทที่ก าลงัอยู่ระหวา่งการขยายธุรกิจ เป็นเงินประมาณ 342 
ลา้นบาท ภายในสิน้ปี 2567 

2. ผลกระทบจากการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้ในสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

 
 
 
 
  


