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สารสนเทศการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 434,847,627.50 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ ่มทนุจ านวน 465,908,174 หุน้ มลูค่าหุน้ที ่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 46,590,817.40 บาท เพื ่อรองรบั  
(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ  
(2) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1”) เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือ
หุน้ (Rights Offering) นัน้  

ทัง้นี  ้ในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นเรื ่องที่มีนยัส าคญั บริษัทจึงไดจ้ ัดเตรียมสารสนเทศที ่เ ป็น
สาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

1.1 การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) 

บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 310,605,449 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 12.5 หุน้
สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 5.00 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ขา้งตน้ บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุน้ โดยก าหนดสว่นลดประมาณรอ้ยละ 22.51 
ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 
วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้สนอวาระเรือ่งจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 
ใ น วั น ที่  22 กั น ย า ยน  2564 (กล่ า ว คื อ  ร ะ ห ว่ า ง วัน ที่  13 - 21 กั น ย า ยน  2564) ซึ่ ง เ ท่ า กั บ  6.45 บาท  
(ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้
เดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีที่
มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมใน
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ราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือ
หุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่
เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิม
ของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวน
หุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ
แต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณดว้ยจ านวน
หุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้
แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ
ตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

ทัง้นี ้หากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิรายใด มีผลท าใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่ว (รวมถึงบคุคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อ
หุน้ดังกล่าว) ถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้
ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้การ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผูถื้อหุน้ดงักลา่วมีหนา้ที่ตอ้งท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 เวน้แต่ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแจง้ความ
ประสงคส์ละสทิธิจองซือ้หุน้ในจ านวนที่จะท าใหต้นมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ในใบจองซือ้หุน้ 

อนึ่ง หากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดย
การตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 
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1.2 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 

จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ตอ่
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และมีราคาใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 ที่ 8.00 บาทตอ่หุน้ 

ในการก าหนดราคาใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ขา้งตน้ บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดราคาเทียบเคียงตาม
การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของบริษัทหลกัทรพัย์กว่า 16 บริษัท โดยมีมลูค่าหุน้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.16 บาท ซึ่งสงูกว่าราคาหุน้
ปัจจุบนัของบริษัทท่ี 6.50 บาท ดงันัน้ ในการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 มีอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ จึงมีความเป็นไปไดท้ี่ราคาหุน้ของบรษัิท ณ วนัที่มีใชก้ารสทิธิอาจสงูกวา่ราคาใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ซึ่งจะท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ  

2.1 ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษัิทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนรวมประมาณ 1,553 ลา้นบาท 
โดยบรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค ์ จ านวนเงนิโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลา 
การน าเงนิไปใช ้

1. เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินจาก
กลุ่มMACO โดยมี ร ายละ เอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

474 ภายในเดือนมกราคม ของปี 
2565 

2. เพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมของ
บรษัิท1 

1,000 ภายในไตรมาสแรก ของปี 
2565 

3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
สนับสนุนการลงทุนของบริษัทใน
อนาคต 

79 ภายในเดือนธนัวาคม ของปี 
2565 

รวมประมาณ 1,553  

                                                 
1 ปัจจบุนั บรษัิทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้มลูและศึกษาความเป็นไปไดส้  าหรบัการลงทนุ อยา่งไรก็ดี การเขา้ลงทนุดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน จงึยงั
ไม่อาจเปิดเผยขอ้มลูได ้ เม่ือรายละเอียดของการเขา้ลงทนุมีความชดัเจน รวมถึงบริษัทตดัสินใจที่จะเขา้ลงทนุแลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการ
ลงทนุใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 
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2.2 ในสว่นของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ PLANB-W1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวน
ประมาณ 1,242 ลา้นบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ทิธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักลา่วเพื่อรองรบัการลงทนุของ
บริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงแผนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ในประเทศไทย รวม
เป็นเงินประมาณ 900 ลา้นบาท และธุรกิจกีฬาของบริษัทที่ก าลงัอยู่ระหวา่งการขยายธุรกิจ เป็นเงินประมาณ 342 ลา้น
บาท ภายในสิน้ปี 2567 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบริษัทขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่บริษัทประสงคจ์ะเสนอขาย ซึ่ง
อาจท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินนอ้ยกวา่ 1,242 ลา้นบาท ในกรณีดงักลา่ว แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบริษัท อาจแตกตา่งไปจาก
แผนการใชเ้งินที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 ขา้งตน้ 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

• ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ แต่ก่อนการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญสิทธิ PLANB-W1 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
ประมาณรอ้ยละ 1.67 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 6.45 – 6.34 
 6.45 
= รอ้ยละ 1.67 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ เทา่กบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO  

= (6.45 x 3,882,568,101) + (5.00 x 310,605,449) 
 3,882,568,101 +310,605,449  

= 6.34 
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หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัท ยอ้นหลงั 7 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2564  
กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13 - 21 กันยายน 2554 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ์)  
ซึง่เทา่กบั 6.45 บาท 

• ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 หุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบ
ดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 0.75 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 6.45 – 6.40 
 6.45 
= รอ้ยละ 0.75 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ เทา่กบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO 
x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) + 

(ราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพ PLANB-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพ 
PLANB-W1) 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO +  
จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพ PLANB-W1 

= (6.45 x 3,882,568,101) + (5.00 x 310,605,449 )+(8.00 x 155,302,725) 
 3,882,568,101 + 310,605,449 +155,302,725 

= รอ้ยละ 6.40 

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริษั ย้อนหลัง 7  
วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2564 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2564  
กล่าวคือ  ระหว่า งวันที่  13 - 21 กันยายน 2564 (ข้อมูลจาก  SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ )  
ซึง่เทา่กบั 6.45 บาท 

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ แตไ่มใ่ชส้ทิธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 ทัง้จ านวนผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจาก
จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูหุ้น้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุน้เทา่นัน้ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 7.41 โดยสตูรการค านวณดงันี ้
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= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

 

= 107,628,640  
  3,882,568,101  

= 0.0277 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 

 
= 107,628,640  
 3,882,568,101 + 310,605,449     

= 0.0257 บาทตอ่หุน้ 

 EPS Dilution  

= 0.0277 – 0.0257 
 0.0277 

= รอ้ยละ 7.41  

  หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ และผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อสว่น
แบง่ก าไรเทา่กบัรอ้ยละ 10.71 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

 โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
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 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
 

= 107,628.64 พนับาท  
 3,882,568,101 

= 0.0277 บาทตอ่หุน้ 

 โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO+ จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพ   PLANB-W1 
 

= 107,628.64 พนับาท 
 3,882,568,101 + 310,605,449 +155,302,725  

= 0.0248 บาทตอ่หุน้ 

 

  EPS Dilution  

= 0.0277 - 0.0248 
 0.0277 

= รอ้ยละ 10.71 

  หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

3.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ และเป็นผูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
บรษัิทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการ
เสนอขายทิง้ ท าใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ไมเ่ปลีย่นแปลง และไมเ่กิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุน้ 

• ในกรณีที่มีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จ านวน แตผู่ใ้ชส้ทิธิมิใช่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมโดย ผูถื้อหุน้เดิมจะมี
สดัสว่นการถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 3.57 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้
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= จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพ PLANB-W1 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO  + จ านวนหุน้ท่ีรองรบัการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพ   PLANB-W1 
= 155,302,725 
 3,882,568,101 + 310,605,449 +155,302,725 
= รอ้ยละ 3.57 

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุในครัง้นี  ้เพื่อน าเงินที่ไดร้บัจากการ
เพิ่มทุนไปใชใ้นการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากกลุ่ม MACO (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) ใชใ้นการลงทนุ
เพิ่มเติม และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนและสนบัสนนุการลงทนุของบริษัทในอนาคต ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 
ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบตา่ง ๆ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและเห็นวา่การออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทนุท่ีมี
ความเหมาะสม เนื่องจากจะท าใหบ้รษัิทไดร้บัเงินทนุภายในระยะเวลาอนัสัน้  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทคาดวา่จะน าเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท และการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ PLANB-W1 ในครัง้นี ้ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ 
รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอขาย  

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มีความเหมาะสม สมเหตสุมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุครัง้นี ้
ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ อีกทัง้การเพิ่มทนุครัง้นี ้จะเป็นการเสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่และสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมีเงินทนุเพียงพอต่อการเขา้ซือ้ทรพัยส์ินจากกลุม่ MACO 
และการเขา้ลงทุนในอนาคต เพื่อใหบ้ริษัทสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดี  และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันและ
พฒันาธุรกิจของบริษัทใหส้ามารถเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี ้ยงัเป็นการช่วยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินใหก้บับรษัิท
ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทเช่ือมั่นว่าภายหลงัรฐับาลประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนแ์ละเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 
2564 ประกอบกบัผูไ้ดร้บัวคัซีนในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึน้จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจสามารถทยอยฟ้ืนตวัไดด้ีขึน้ โดย
บรษัิทยงัไดป้ระเมินแผนการใชเ้งินเพื่อวางแผนต่อยอดและขยายธุรกิจจากโครงการที่อยูใ่นแผนการด าเนินงาน รวมถึงการ
ไดม้าซึ่งทรพัยส์ินของ MACO จะสง่ผลใหบ้ริษัทสามารถสรา้งรายไดจ้ากทรพัยส์ินดงักลา่วไดเ้พิ่มมากขึน้ ในสว่นของการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนันอกเหนือจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั บริษัทยงัมีธุรกิจการตลาดแบบมีสว่น
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ร่วมซึ่งรวมถึงธุรกิจกีฬาที่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการปรบัโครงสรา้งใหม้ีความหลากหลายเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่ ม
รายไดใ้หก้บับรษัิทในอนาคต 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 
ขา้งตน้ได ้และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทในการเสรมิสรา้งความมั่งคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบรษัิท ซึง่จะท า
ใหบ้ริษัทมีสดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุลดลง และยงัช่วยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บรษัิท ทัง้นี ้ในการเพิ่มทนุจากการออก
และเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะส่งผลใหบ้ริษัทมีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง 

5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบรษัิทไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมตทิี่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทนุ โดย
กระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท
สามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แตห่ากบรษัิทไมเ่รยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือ
หุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้รษัิทด าเนินการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษัิทไม่
ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟอ้งเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษัิทได้ ตาม
มาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท า
การหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจ
ฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียง
รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจง้ใหบ้ริษัท ด าเนินการดงักลา่วได ้ซึ่งหาก
บริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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