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วนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท แพลน บี มีเดยี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.   ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ซึง่ออกโดย 
  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
3. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1  
4. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
5. แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
6. ตวัอยา่งการกรอกใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์

ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) 

8. หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท  แพลน บี 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 12.50 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกนิกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกนิกวา่
สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 

 ทัง้นี ้หากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิรายใด มีผลท าให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ของผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่  ทจ. 12/2554 ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแจ้งความประสงค์สละ
สิทธิจองซือ้หุ้นในจ านวนที่จะท าให้ตนมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ในใบจองซือ้หุ้น 
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อนึ่ง หากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ
การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้น
สามญัเพิ่มทนุส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 ธันวาคม 
2564 (รวม 5 วันท าการ) ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 
ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ซึ่งออกโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะระบไุว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั จ ากดั (มหาชน) 
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้กรุณากรอกรายละเอียด และ
ลงลายมือชื่อในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อม
ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อย่างครบถ้วน ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นีป้ระสงค์ที่จะให้บริษัทส่งมอบ
หลกัทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดและลง
นามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer 
Account) เท่านัน้ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลที่ส่งมาพร้อมกันนี ้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ด้วย 

  หากท่านมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2231-
3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

-พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์- 
(ดร. พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

1 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุควบคู่กับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

  



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

2 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

1. ชื่อและสถานที่ตัง้บริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สถานที่ตัง้ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 02-530-8053-6 โทรสาร 02-530-8057 

เว็บไซต์ www.planbmedia.co.th  

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิ (หรือ “หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระ
แล้วของบริษัทฯ 

: 

: 

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติ
อนมุตัิการเพิ่มทนุ และบริษัทฯได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุต่อกระทรวง
พาณิช ย์แ ล้ว  ทุนจดทะ เบี ยนของบ ริษั ท ฯ  จะ เ ป็นจ านวนทั ง้ สิ น้ 
434,847,627.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 4,348,476,275 หุ้น 
มูลค่ า หุ้ นที่ ต ร า ไ ว้หุ้ นละ  0.10 บ าท  โดยมี ทุ นช า ระแ ล้วจ านวน 
388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 3,882,568,101 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สัดส่วนการถือหุ้น รวมทัง้หุ้น
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการ
จดัสรร และราคาเสนอขาย 

: ไม่เกิน 465,908,174 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 
46,590,817.40 บาท โดยบริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน
การจัดสรรหุ้น 12.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PLANB-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และ

http://www.planbmedia.co.th/
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ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หน่วย โดยไม่คิด
มลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ  จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนของบ ริษัทฯ  จ านวนไม่ เกิน  
310,605,449 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่แต่ละรายถืออยู่  (Rights 
Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 12.50 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่
ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบ
แรกแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือ
เท่ากับหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
และช าระค่าจองซือ้หุ้นดังกล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะ
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จดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่
สิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้น
ที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุ้น
ที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
จองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ข) (1) 
ให้ท าการจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และ
ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณด้วยจ านวน
หุ้นท่ีเหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ
ของหุ้นนัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว 
ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีการในข้อนี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

ทัง้นี ้หากการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิราย
ใด มีผลท าให้ผู้ ถือหุ้ นดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้
จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่  ทจ. 12/2554”) และไม่เข้า
ข้อยกเว้นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่  ทจ. 12/2554 ผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวมีหน้าที่ ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 เว้นแต่
ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแจ้งความประสงค์สละสิทธิจองซือ้หุ้นในจ านวนท่ีจะท า
ให้ตนมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ในใบจองซือ้หุ้น 
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อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการ
เสนอขายทิง้ 

โปรดดรูายละเอียดวิธีการจดัสรรเพิ่มเติมในข้อ 9 

การด าเนินการในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้น 

: ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ และให้น าเศษหุ้นดงักล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือ
จากการจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้ นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ น
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ช าระเงินค่าจองซือ้หรือด้วยเหตุผลอื่นใด 
เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยูต่ามสดัสว่น
การถือหุ้น 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2564 ก าหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

5. ก าหนดการจองซือ้ รายละเอียดการจองซือ้และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันท าการ) 
ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น.  

(5.1) สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(“ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้น
ได้ที่ส านักงานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. –16.00 น. 
ของวนัท่ี 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ติดต่อ  คณุจารุภา / คณุสวุาลี / คณุฐานมาศ / คณุมาลี / คณุเบญจวรรณ / คณุมานิสา / คณุปิยพร 

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147 

โทรสาร 0-2618-1120 
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ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลกัทรัพย์ของท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงัที่กล่าวแล้ว 
ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 
ตามที่ระบใุนหวัข้อ (5.2) “วิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ในเอกสารฉบบันี ้

(5.2) วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.2.1 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 24 ธันวาคม 2564 
(รวม 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจอง
ซือ้หุ้ น ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา 

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 20 หรือ 21 หรือ 22 ธันวาคม 
2564 เท่านัน้ และจะต้องช าระค่าจองซือ้หุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยสัง่จ่าย
ในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุ้น”  และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 22 

ธันวาคม 2564 จะต้องช าระเป็นเงนิสดหรือเงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านัน้  

ทัง้นี ้ผู้ จองซือ้หุ้ นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผ่าน
ช่องทาง Internet Banking ส าหรับผู้ที่มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ และ
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ได้ท าเร่ืองขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แล้ว โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฎบน 
หน้าจอการท ารายการการจองซือ้ผ่านเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 
Bualuang iBanking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลักและรหัส
อ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ จองซือ้จะ
ขึน้มาโดยอัตโนมัติ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ค าว่า ROBLS01 
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลัก 
ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างองิ 
(Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวน 
เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์
หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป (ข้อมลูผู้
จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินผ่าน
แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดย
สแกน  QR Code ที่ ป รากฎบนหน้าจอการท า รายการการจองซื อ้ ผ่ าน เ ว็บไซต์  
www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) 
เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือ
เลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดยอตัโนมตัิ) หรือช าระเงินโดยการกรอก Service 
Code โดยพิมพ์ค าว่า ROBLS01 และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็น
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัส่งโดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือ
เดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวน เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ 
พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้ นต่อไป (ข้อมูลผู้ จองซือ้จะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตาม
รายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ ผู้ จองซือ้สามารถช าระเงินผ่าน
แอปพลิเคชนั Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอ
การท ารายการการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงินผ่านระบบ 
Mobile Banking (ข้อมลูรหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกัและรหสัอ้างอิง 
(Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซือ้จะขึน้มาโดย
อตัโนมตัิ) และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนโดยระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 
หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัส่งโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหสั
อ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอก
จ านวน เงินที่ต้องการช าระ จากนัน้ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือ
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พิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นต่อไป 
(ข้อมลูผู้จองซือ้จะยึดตามข้อมลู Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่านัน้) 

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับ
ผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง ท่ีได้ด าเนินการแจ้งความประสงคใ์ห้
โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผล
บงัคบัใช้แล้วในวนัจองซือ้ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบญัชี (“IC”) 
หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามญัเดิมในจ านวนที่
ฝากไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

6. การช าระค่าจองซือ้โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่าน
ระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) 

5.2.2 วิธีการจองซือ้หุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 24 
ธันวาคม 2564 โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการ
จองซือ้ยื่น ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่บริษัท
หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“การยื่นเอกสารจองซือ้ที่บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้
ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights 
Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“การจองซือ้ผ่านระบบ E-RO”) 
โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับ
หนงัสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ 

 

 

 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

9 

 

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถ
จองซือ้ได้ตามสิทธิ จากนัน้คลิก “ยืนยนั” 

 

2.3. กรอกรายละเอียดการจองซือ้ให้ครบถ้วน โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code 
เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือพิมพ์
แบบฟอร์มช าระท่ีสาขาของธนาคาร 
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2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการท ารายการ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์
หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นต่อไป 

 

3. ส าหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC 
ทางโทรศัพท์บนัทึกเทป เพื่อให้ IC ท าการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO แทนลูกค้า ตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้
ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“การจองซือ้ที่
ผ่านโทรศัพท์”) และผู้ จองซือ้ต้องให้ค ายืนยันทางวาจาในระบบของการจองซือ้ที่ผ่าน
โทรศพัท์เก่ียวกบัท่ีอยู่ของผู้จองซือ้ และการศกึษาและยอมรับค าเตือนต่างๆ เก่ียวกบัการจอง
ซือ้ตามที่ปรากฎในระบบการจองซือ้ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

ทัง้นี ้IC เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึก
ค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมไว้ โดย
ระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี วนัและ
เวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ  

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ 
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ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซือ้ 
ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ  

โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญั” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

โดยหากมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินสิทธิต่อไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกิน
สิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
จองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านโทรศพัท์ 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

5.2.3 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

1) ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

1.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือชื่อครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจอง
ซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www.planbmedia.co.th 

1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะ
ระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจดัสรร (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   

1.3 หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

http://www.planbmedia.co.th/
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1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อ
สกุล ซึ่งท าให้  ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นต้น และขอให้
แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นใบค า
ขอเปิดบัญชีและจองซือ้หุ้ น ซึ่งกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลยงัไม่หมดอายุ พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อื่นกระท าการแทน 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
และผู้ รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็น
ฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจ
ด้วย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
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- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนงัสือรับรองของ
นิติบคุคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่
เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือ
ผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่ง
ต้องมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัจองซือ้หุ้น 

1.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ
ให้ Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ จะ
ลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัยงัไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้
อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

1.6 หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับ
มอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึง่
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1.7 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์  ( Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะ
ฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) (ส่ิงที่
ส่งมาด้วย 7) 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้าร
เป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมลงนามรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 
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เมื่อผู้จองซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่ตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯ และตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯจะถือว่าผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองว่าข้อมลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วใน
เอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้
นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจหรือตวัแทนซึง่รวมถึงบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้
เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมลู รายละเอียด หรือลายมือชื่อ
ดงักล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการ
จองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจาก
การใช้ข้อมลูดงักล่าว ผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือตวัแทน
การรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ 
และบริษัทฯ และตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายหรือความสญูเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสาร
ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือ
ว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯอาจใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการ
รับเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐาน
อื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  

2) ส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

2.1 กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ให้ครบถ้วน 
2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ E-RO 

6. การคืนเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับการจดัสรร แต่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ 
บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1. กรณีผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะ
ด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชี
ธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบญัชีที่ให้ไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ภายใน 5 
วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 
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2. กรณีจองซือ้ผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้
โดยผู้จองซือ้สามารถระบุบัญชีธนาคาร ที่ก าหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BBL) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) (UOBT) โดยจะโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

3. กรณียื่นเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 วนั
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น(Record date)   โดยผู้ จองซือ้สามารถระบุบัญชีธนาคาร ท่ีก าหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) (CIMBT) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยโูอ
บี จ ากดั (มหาชน) (UOBT) ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรร
ไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ได้ หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามวิธีการข้อ 2 หรือข้อ 3 ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
ข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯแล้วนัน้ บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯจะด าเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
สมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหักบัญชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักล่าว ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นท่ี
ไม่ได้รับการจดัสรรคืน นับจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวันที่สามารถจดัส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
ข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุ
ทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับ
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การจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ  
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯอีกต่อไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯเห็นว่า
เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯเช่น ข้อมลูชื่อ ที่
อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ และตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

7. วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1. ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่บริษัท
หลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ 

ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้
ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 1 นี ้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชี ซือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

2. ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ี
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ หากผู้ จองซือ้ต้องการถอนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอน
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอกข้อมลูในเอกสาร
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ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)" (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลู และน าส่งให้ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมลู
ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ  3 ทัง้นี ้การ
ถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3. ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น โดยให้ออกใบหุ้ นในนามของผู้ จองซือ้ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่
ระบุไว้ในสมดุทะเบียนรายชื่อผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้
จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ  3 
ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

8. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้ นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็น
หลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้น โดยการจองซือ้จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

2. ชื่อผู้จองซือ้และชื่อเจ้าของบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นชือ่เดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บคุคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซือ้ 

3. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของ
ตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจดัสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่ง
บริษัทฯ หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช้าใน
การติดตามหุ้น 

4. ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน
นามผู้ จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
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Compliance (FATCA) (ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 
(Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

5. ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและได้ช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนแล้ว จะขอยกเลิกการ
จองซือ้และขอรับเงินคืนไม่ได้  

6. หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/
หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการ
จองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ก าหนด หรือผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในสารสนเทศเร่ืองการเพิ่มทนุและการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบบันี ้บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว ตามแต่กรณี 

อนึ่ง ในการช าระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ผู้ ถือหุ้ นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุน และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด โดยหากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามญั
เพิ่มทุน และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

7. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
จ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

8. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

9. ในกรณีที่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้ในรอบแรกหรือการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกนิสิทธิท าให้สดัส่วนการ
ถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ 
โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าว โดยผู้ ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าวอาจไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้ นสามญั
เพิ่มทนุเพียงบางส่วน 
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10. บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าเช็คเข้าบัญชีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ โดยให้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนการท างานของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ซึ่งจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซือ้ตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นต้องส ารองเงินในบัญชีไว้ให้เพียงพอตลอด
ช่วงเวลาการจองซือ้เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คที่สั่งจ่ายได้ หากปรากฏว่าเช็คดงักล่าวไม่
สามารถเรียกเก็บได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนการรับจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าว 

11. บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

9. รายละเอียดวิธีการจัดสรร 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับการจดัสรรทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
สิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน” ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือโอนช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นครัง้เดียวเต็มจ านวน กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกิน
สิทธิ ดงันี ้

- กรณีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกัน ผู้
ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิ 

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกัน ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จองซือ้เกินสิทธิ  ตามวิธีการ
ค านวณ ดงันี ้

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ 

ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการค านวณข้างต้นนี ้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ จาก
การจัดสรร หากยังคงมีเศษเหลืออีก และไม่สามารถด าเนินการตามวิธีการค านวณข้างต้นได้ บริษัทฯจะ
ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือจากการค านวณทิง้ 
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ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว  

10. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผู้จองซือ้เต็มจ านวนได้ส าเร็จเสร็จสิน้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทนุได้เป็นจ านวนรวม
ประมาณ 1,553 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ดงัต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์ จ านวนเงนิโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลา 
การน าเงนิไปใช้ 

1. เพื่อใช้ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินจากกลุ่ม 
MACO  

474 ภายในเดือนมกราคม ของปี 2565 

2. เพื่อใช้ในการลงทนุเพิ่มเติมของบริษัทฯ1 1,000 ภายในไตรมาสแรก ของปี 2565 

3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและสนบัสนนุ
การลงทนุของบริษัทฯ ในอนาคต 

79 ภายในเดือนธันวาคม ของปี 2565 

รวมประมาณ 1,553  

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

(11.1) บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้  ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินทนุตามข้อ 10 

(11.2) การเพิ่มทนุครัง้นี ้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงนิให้แก่บริษทัฯ เพื่อให้
บริษัทฯมีเงินทุนเพียงพอต่อการเข้าซือ้ทรัพย์สินจากกลุ่มบริษัท มาสเตอร์ แอด จ ากัด (มหาชน) 
(MACO) และการเข้าลงทุนในอนาคต เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัและพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตอย่างมัน่คง นอกจากนี ้ยงัเป็น
การช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพิ่ม
เงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

12. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

(12.1) นโยบายเงินปันผล  

 
1  ปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมลูและศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับการลงทนุ อย่างไรก็ดี การเข้าลงทนุดงักล่าวยงัมีความไม่
แน่นอน จึงยงัไม่อาจเปิดเผยข้อมลูได้ เม่ือรายละเอียดของการเข้าลงทนุมีความชดัเจน รวมถึงบริษัทฯ ตดัสินใจที่จะเข้าลงทนุแล้ว บริษัทฯ 
จะเปิดเผยรายละเอียดการลงทนุให้ผู้ถอืหุ้นทราบต่อไป 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหัก
ส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต 
หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น 

(12.2) ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมตัง้แต่ผู้จองซือ้หุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นใน
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(12.3) อื่นๆ 

- ไม่มี - 

13. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

(13.1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

• ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญสิทธิ PLANB-W1 หุ้ นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 1.67 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 6.45 – 6.34 
 6.45 
= ร้อยละ 1.67 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO) 

 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 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 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 7 
วันท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13 - 21 กันยายน 2554 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
เท่ากบั 6.45 บาท 

• ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ
ด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 0.75 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 6.45 – 6.40 
 6.45 
= ร้อยละ 0.75 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO) + 

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PLANB-W1 x จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
PLANB-W1) 

 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO +  
จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 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 
= ร้อยละ 6.40 

หมายเหต ุ: ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากบั ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ย้อนหลงั 7 
วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2564 กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 13 - 21 กันยายน 2564 (ข้อมลูจาก SETSMART 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึง่เท่ากบั 6.45 บาท 

(13.2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ทัง้จ านวนผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เท่านัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยสตูรการค านวณดงันี ้
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= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

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

= 0.0277 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO 

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

= 0.0257 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution  

= 0.0277 – 0.0257 
 0.0277 

= ร้อยละ 7.41  

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 10.71 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 
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= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

 
= 107,628.64 พนับาท  
 3,882,568,101 

= 0.0277 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO+ 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ   PLANB-W1 
 

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

= 0.0248 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution  

= 0.0277 - 0.0248 
 0.0277 

= ร้อยละ 10.71 

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

(13.3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทุกรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้ น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  
บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจาก
การเสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น 

• ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ ถือหุ้นเดิมจะมี
สดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้
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= จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายเพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PLANB-W1 
 จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO  + จ านวนหุ้นท่ีรองรับการ

ใช้สิทธิแปลงสภาพ   PLANB-W1 
= 155,302,725 
 3,882,568,101 + 310,605,449 +155,302,725 
= ร้อยละ 3.57 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ชื่อบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั ซึง่แบง่
ออกเป็น 6 ธุรกิจหลกัดงันี ้ 

1. ส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)  

2. ส่ือโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)  

3. ส่ือโฆษณาดจิิทลั (Digital Media)  

4. ส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media)  

5. ส่ือโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 

6. ส่ือโฆษณาออนไลน์ (Online Media) และการเพิม่ความหลากหลายด้วย
การพฒันาธุรกิจการตลาดแบบมส่ีวนร่วมได้แก่ สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ อาร์ทิส
เมเนจเม้นท์ และอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000507 

เว็บไซต ์ www.planbmedia.co.th  

โทรศพัท์ 02-530-8053-6 

1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญ 

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้น าของอุตสาหกรรมส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่มีความ
หลากหลายของประเภทส่ือและครอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย บริษัทฯได้ขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและไม่หยุดยัง้การน าเสนอส่ือฯ รูปแบบใหม่ ๆ พร้อมด้วยนวตักรรมและ
เทคนิคพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงบริการดูแลรักษาส่ือด้วยมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถ

http://www.planbmedia.co.th/
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ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการในการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยั 
และเพื่อให้แผนการตลาดประสบความส าเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพสงูสดุ 
ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out-of-Home Media) ของบริษัทฯแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลกัดงันี ้ 
1. ส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)  
2. ส่ือโฆษณาภาพนิ่ง (Classic  Media) 
3. ส่ือโฆษณาดิจิตอล (Digital Media) 
4. ส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและส่ือ ณ จดุขาย (Retail Media) 
5. ส่ือโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media) 
6. ส่ือโฆษณาออนไลน์ (Online Media) 
นอกจากการขยายและการพฒันาช่องทางส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัเเล้ว บริษัทฯได้พฒันาธุรกิจการตลาดแบบ
มีส่วนร่วม หรือ Engagement Marketing ผ่านคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ 3 ประเภท ได้แก่ กีฬา ดนตรี และ อี-
สปอร์ต ซึ่งคอนเทนท์ทัง้ 3 ประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่แตกต่างกันจะช่วยสร้างความผูกพัน
ระหว่างผู้บริโภคกบัแบรนด์สินค้าและบริการ นอกจากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมจะสร้างรายได้ให้กบับริษทัฯ
แล้ว ยังส่งเสริมและต่อยอดให้ส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีอัตราการใช้ส่ือโฆษณาที่สงูขึน้อีก
ด้วย ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ได้แก่ 
1. สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sports Marketing) 
2. อาร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist Management) 
3. อีสปอร์ต (e-Sport) 
 
ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out-of-home media) 
1) สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) สื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ (Transit)   
ด้วยศกัยภาพความเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 15 ปี ในการให้บริการพืน้ที่ส่ือโฆษณา
ภายนอกและภายในรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเป็นส่ือแรกเร่ิมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเป็นส่ือที่ท าให้บริษัทฯเป็นที่จดจ า ปัจจุบันบริษัทฯมีส่ือโฆษณาภายในและภายนอกรถ
ประจ าทางจ านวนกว่า 2,500 คัน ซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส
มก.) ในการบริหารจดัการพืน้ที่ส่ือโฆษณาในรถโดยสารประจ าทางของบริษัทเอกชน ท าให้
บริษัทฯมีพืน้ที่ ส่ือโฆษณาครอบคลุมสายรถโดยสารประจ าทางกว่า 109 เส้นทางทั่ว
กรุงเทพมหานคร ทัง้นีส่ื้อที่ติดตัง้ในรถโดยสารประจ าทางมี 2 ประเภทหลกั คือ 
(ก) ส่ือโฆษณาภายนอกรถประจ าทาง เปรียบเสมือนป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเคล่ือนที่ 

สามารถสร้างการรับรู้ ดึงดูดสายตา และการจดจ าแบรนด์สินค้า ด้วยรูปแบบการ
ท างานของสื่อที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าแบรนด์สินค้าผ่าน
ส่ือโฆษณาดงักล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนีรู้ปแบบของส่ือยงัสามารถตอบโจทย์
ลกูค้าได้ตรงตามวตัถุประสงค์ในการประชาสมัพนัธ์ทัง้ในลกัษณะ Full Wrap และ 
Half Wrap ที่สร้างการรับรู้และจดจ าแบรนด์สินค้าได้อย่างชดัเจน นอกจากนีย้งัมี
เทคนิครูปแบบพิเศษ Mock-up 2 มิติ  (2D) และ 3 มิติ  (3D) ที่ เ น้นความคิด
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สร้างสรรค์ของส่ือโฆษณา และในปี 2560 บริษัทฯได้น านวตักรรมรูปแบบใหม่พร้อม
เทคนิคพิเศษ LED Lighting Technique เพื่อดึงดูดสายตาผู้ บริโภคพร้อมสร้าง
ลกูเล่นที่น่าสนใจให้กบัภาพโฆษณา นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มมลูค่าให้กบัแบรนด์
สินค้าและบริการให้เกิดการจดจ ามากยิ่งขึน้ 

(ข) ส่ือโฆษณาภายในรถโดยสารประจ าทาง เป็นส่ือโฆษณาที่มีความใกล้ชิดกับ
ผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาของการเดินทาง นอกจากนีก้ารกระจายตวัในการติดตัง้
และต าแหน่งของส่ือทัง้ภายในและภายนอกรถโดยสาร เช่น การติดตัง้บริเวณหลงั
เบาะผู้ โดยสาร การติดตัง้บริเวณทางขึน้-ทางลง การติดตัง้บริเวณเพดานเหนือที่นัง่
ผู้ โดยสาร และการติดตัง้จอ LCD ท าให้สามารถดึงดูดสายตาและส่ือสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลมุ 

 1.2) สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
บริษัทฯ ขยายส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและ
แนวโน้มการเติบโตที่ดีจากแผนการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร โดยจ านวนสถานีที่
เปิดให้บริการในปี 2563 มีครอบคลมุกว่า 10 สถานี ซึ่งให้บริการโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
กรุงเทพฯ ชัน้ใน กรุงเทพฯ ชัน้นอก และปริมณฑล โดยส่ือของบริษัทฯประกอบไปด้วยจอ
แสดงข้อมูลแก่ผู้ โดยสารทัง้ภายในและนอกขบวนรถ (Passenger Information Display - 
PIDs) ป้ายโฆษณาบนประตูชานชาลา (Platform Screen Door- PSD) และส่ือโฆษณาจอ
ดิจิตอลภายในสถานี (Digital @ MRT) 

 2) สื่อโฆษณาประเภทภาพน่ิง (Classic Media) 
ส่ือโฆษณาภาพนิ่งของบริษัทฯ มีความหลากหลายในด้านขนาดของป้าย ต าแหน่งที่ตัง้ที่มีความโดด
เด่นและรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างจากผู้ ให้บริการายอื่นเพื่อให้สามารถดึงดดูสายตาจากผู้บริโภค 
สร้างการจดจ า การรับรู้แบรนด์สินค้าและบริการได้อย่างตรงจุดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลมุในบริเวณพืน้ที่ส าคญัต่างๆ ทัง้ในย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชน เช่น บนทางเท้า บนถนนสาย
หลกั บนทางด่วนพิเศษฯ และภายนอกอาคาร โดยเน้นบริเวณที่มีการจราจรและประชากรหนาแน่นเพือ่
รองรับการมองเห็นที่เด่นชัดและบ่อยครัง้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ขยายส่ือให้ครอบคลุมพืน้ที่ไปยังจังหวัด
ส าคัญต่างๆ เพื่อรองรับจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้การให้บริการส่ือป้าย
บิลบอร์ดขนาดใหญ่ จ านวนทัง้หมด 854 ป้ายทัว่ประเทศและส่ือป้ายบิลบอร์ดแบบเครือข่าย โดยเน้น
จงัหวดัที่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลกัของประเทศไทยเพื่อให้สามารถเข้าถึงพืน้ท่ี
ส าคญัของไทยได้อย่างครอบคลมุ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัส านกัการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครในการพฒันาและปรับปรุง
ศาลาที่พักผู้ โดยสารรถประจ าทาง (Smart bus shelter) รูปแบบเดิมให้มีความทันสมัย จ านวนกว่า 
700 ศาลา เพื่อแก้ไขปัญหาการรอรถโดยสารประจ าทางอย่างไม่มีจุดหมายที่แน่นอน มีระบบรักษา
ความปลอดภยัด้วยการติดตัง้ระบบกล้อง CCTV ระบบชาร์จแบตโทรศพัท์มือถือ และ Free Wi-Fi ช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งแต่ละพืน้ที่บริเวณศาลาที่พักจะประกอบไปด้วยป้ายส่ือ
โฆษณาที่มีต าแหน่งที่ตัง้โดดเด่นสามารถดงึดดูสายตาและสร้างการจดจ าแบรนด์สินค้าและบริการจาก
กลุ่มเป้าหมายที่รอรับบริการจากรถโดยสารประจ าทางได้อย่างตรงจดุและครอบคลมุ 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

29 

3) สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital) 
ส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัลเป็นส่ือที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดจากการน าเสนอที่โดดเด่นและการน า
เทคโนโลยีที่มีความทนัสมยัมาผสมผสานให้เกิดการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมด้วยระบบ
ควบคุมการแสดงผลที่บริษัทคัดเลือกมาเป็นพิเศษ ท าให้เกิดความยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยสูง ซึ่งแตกต่างไปจากการรับรู้ส่ือโฆษณาทั่วไป นอกจากนีย้ังสามารถตอบสนองความ
ต้องการตามแคมเปญจน์ที่เปล่ียนแปลงและความต้องการในการพฒันาแบรนด์สินค้าเพื่อให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลาที่ต้องการ และสร้างการรับรู้และการจดจ าแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการ
เลือกยทุธศาสตร์ในการติดตัง้ส่ือโฆษณาในสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น ศนูย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 
(CBD) ห้างสรรพสินค้าชัน้น า บริเวณพืน้ที่เศรษฐกิจหรือบริเวณที่มีการจราจรและประชากรหนาแน่น 
และขยายพืน้ที่ให้ครอบคลมุไปยงั 58 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท าให้เกิดเครือข่ายพืน้ที่ส่ือโฆษณาดิจิตอล
ครอบคลุมกว่า 3,623 จอ บริษัทไม่เพียงแต่สร้างส่ือโฆษณาประเภทดิจิทัลให้มีความทันสมัย แต่ยัง
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการท าสาธารณะประโยชน์จากส่ือโฆษณาประเภทดิจิทลัด้วยการรายงาน
สภาพการจราจร (Intelligence traffic sign) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของของคนเมืองและช่วยแก้ไข
ปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพฯ โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการน าจุดเด่นของระบบ 
Accident report และกล้อง CCTV มาผสมผสานเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานสภาพการจราจรให้
ดียิ่งขึน้ 

 4) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้ (Retail Media) 
  4.1) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Luxury Media) 

 เครือข่ายส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าเป็นส่ือโฆษณาที่สามารถเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายทีม่ี
ก าลังซือ้ได้เป็นจ านวนมากและเป็นอีกหนึ่งส่ือโฆษณาที่นักการตลาดนิยมใช้ในการกระตุ้น
ยอดขายและเน้นย า้การจดจ า แบรนด์สินค้าและบริการ นอกจากนีย้งัสามารถจงูใจให้เกดิการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าได้ง่าย บริษัทได้มุ่งมัน่พฒันาส่ือโฆษณาไปยงัห้างสรรพสินค้าชัน้น าต่างๆ 
โดยมีการให้บริการส่ือแบบครบวงจรทัง้ภายนอกและภายในอาคาร ตัง้แต่ส่ือโฆษณาภาพน่ิง
ไปจนถึงส่ือโฆษณาดิจิตอลที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับผู้บริโภคได้ ปัจจุบัน
บริษัทมีส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า เช่น ศนูย์การค้าเมกาบางนา สยามเซ็นเตอร์ สยาม
พารากอน เอ็มโพเร่ียม เอ็มควอเทียร์ ไอคอนสยาม และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ด้วย
รูปแบบจอแสดงผลและเทคโนโลยีในการน าเสนอที่หลากหลาย และที่ตัง้พืน้ที่ส่ือโฆษณาที่
สวยงาม มีภาพลกัษณ์ที่โดดเด่นทัง้ภายในห้างและนอกห้าง ส่งผลให้สามารถสร้างการจดจ า
แบรนด์สินค้าและบริการได้ดี โดยส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าของบริษัทครอบคลุม
พืน้ที่ใจกลางเมืองและบริเวณชานเมือง ส่งผลให้ส่ือของบริษัทสามารถตอบโจทย์แบรนด์
สินค้าและบริการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย 

4.2) สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้ (In-Store Media) 
ส่ือโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ส าคญัของนกัการตลาดที่สามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารการตลาดระหว่างร้านค้ากบัลกูค้า ทัง้นีย้งัสามารถสามารถ
สร้างความภักดีของผู้ บริโภคต่อแบรนด์สินค้าได้ในระยะยาว กระตุ้นยอดขายและการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคหลงัจากได้เห็นโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวก



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

30 

ซือ้ นอกจากนีบ้ริษัทได้น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพฒันาการน าเสนอรูปแบบ
ส่ือโฆษณาให้มีความทนัสมยัเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแบรนด์ คอนเท้นท์ รวมถึงโปรโมชัน่
ต่างๆ ของผู้บริโภค  
ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการส่ือโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และร้าน สะดวกซือ้ 7-Eleven เป็นจ านวน 7,544 จอ ทัว่ประเทศ โดยวางจดุ
ติดตัง้บริเวณทางเข้าห้าง บริเวณฮอลเวย์ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต บริเวณจดุเซ็นเซอร์ทางเข้า-
ออกซุปเปอร์มาร์เก็ต และบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า นอกจากนีใ้นปี 2563 บริษัทได้ขยาย
ธุรกิจสื่อโฆษณาในร้านสะดวกซือ้โดยเพิ่มพืน้ท่ีส่ือโฆษณาภายในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-Eleven 
จ านวนกว่า 1,000 สาขา ในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยติดตัง้จอบริเวณเหนือ
ตู้ เคร่ืองดื่ม บริเวณเหนือชัน้วางอาหารแช่แข็ง และบริเวณเหนือชัน้วางขนมและของทานเล่น 
ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถสร้างโอกาสในการมองเห็นได้ง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลมุ 

 5) สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)  
 บริษัทได้ขยายธุรกิจส่ือโฆษณาในสนามบินเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุในทุกการเดินทาง

เนื่องจากปัจจุบนัราคาค่าโดยสารของสายการบินมีราคาถูกลงท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้
บริการสายการบินแทนบริการรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ ในปัจจบุนับริษัทให้บริการส่ือโฆษณา 
ณ สนามบินครอบคลมุทัว่ประเทศจ านวนทัง้หมดกว่า 23 สนามบิน โดยติดตัง้ส่ือบริเวณประตทูางเข้า-
ออกสนามบิน ติดตัง้ส่ือโฆษณาบนรถเข็น และติดตัง้ส่ือโฆษณาบนสัมภาระเพื่อดึงดูดสายตาให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มาใช้บริการสนามบินทกุกลุ่ม 

 6) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media) 
 ส่ือโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มในการเติบโตสูงขึน้อย่างต่อเนื่องและเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินชีวิตของคนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ คนใช้สมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การเข้าออนไลน์แบงกิง้ (Online Banking) 
การส่งข้อมลูและเอกสารผ่านอีเมลล์ผ่านสมาร์ทโฟน ส่ือโฆษณาออนไลน์จึงเป็นทางเลือกอีกช่องทาง
หน่ึงในการเลือกใช้รูปแบบส่ือ เนื่องจากช่องทางการโฆษณาสามารถปรับเปล่ียนเนือ้หาได้อย่างรวดเร็ว
และฉับไว พร้อมทัง้สามารถเข้าถึงผู้คนในทุกระดับอายุ เพศ และต าแหน่งที่ตัง้อย่างครอบคลุม ด้วย
เหตุนีเ้องจึงเป็นเหตุผลที่ผู้ คนเลือกใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากการใช้งานที่
สามารถวดัผลได้และตอบโจทย์แเบรนด์สินค้าและบริการได้อย่างตรงจดุด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปล่ียนแปลงไปพร้อมกับการเข้ามามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
ส่งผลให้การรับรู้จากส่ือของผู้ บริโภคมีการเปล่ียนแปลงตาม ดังนัน้เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในการใช้ส่ือออนไลน์บริษัทจึงได้พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง
สาธารณะให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้    โดยร่วมมือกับบริษัท เวียร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อพัฒนา
แอพพลิเคชั่น “ ViaBus” เพื่อน าทางและติดตามเวลาและต าแหน่งของรถโดยสารประจ าทางแบบ
เรียลไทม์ได้อย่างแม่นย าเพื่อช่วยแก้ปัญหาและวางแผนการเดินทางให้กับผู้ ใช้รถโดยสารประจ าทาง
สาธารณะกว่า 4 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร      นอกจากนี ้บริษัทยงัพฒันาเพ็คเกจ Geofence โดย
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เป็นการผสมผสานกนัระหว่างส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัและส่ือโฆษณาออนไลน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนในยคุปัจจบุนัให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในเชิงลกึและเชิงกว้าง 

 
 ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) 

1) สปอร์ตมาร์เก็ตติง้ (Sport Marketing) 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัท ไทยลีก จ ากัด จากประสบการณ์ในการบริหารส่ือโฆษณา
หลากหลายรูปแบบของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงฐานลกูค้าที่ครอบคลมุสินค้าและบริการทกุ
รูปแบบ ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มรายได้และต่อยอดธุรกิจจากการเป็นตวัแทนในการบริหารสิทธิ โดย
เสนอส่ือโฆษณาประเภทสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ สินค้า สามารถสร้างการรับรู้และ
การจดจ าแบรนด์สินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ในวงกว้างได้เป็นอย่างดี ทัง้นีสิ้ทธิประโยชน์
ของสมาคมฟตุบอลฯ ท่ีบริษัทบริหารจดัการ มีทัง้สิน้ 4 ประเภท 

• สิทธิในการหารายได้สนบัสนุนการจัดการแข่งขัน และการจดัการกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม
ฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ากดั 

• สิทธิในการน าคอนเท้นท์ซึง่เป็นสิทธิของสมาคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ากดั ไปจดัหา
รายได้ทางส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือวิทยโุทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือไร้สาย และ
ส่ือโทรคมนาคมต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• สิทธิในการจดัหารรายได้จากการถ่ายทอดสดและเทปการแข่งขนัฟตุบอล 

• สิทธิในการผลิตและจ าหนายสินค้าที่ระลกึของสมาคมฟตุบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ากดั 
บริษัทไม่เพียงแต่ท าหน้าที่บริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ไทยลีก จ ากัด แต่ยงัสร้างเครือข่ายสงัคมจากหลากหลายช่องทางเพื่อโปรโมทกีฬาฟตุบอล
ของไทยให้ชาวไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของไทยให้ก้าวไปสู่
ระดบัสากล ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามข่าวสารอพัเดต และกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหนียวแน่น การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกบูธ เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมก่อนการแข่งขันที่จะ
เกิดขึน้ รวมถึงการโปรโมทคอนเท้นท์ที่มีคุณภาพผ่านส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของบริษัทซึ่ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 80% ทัว่กรุงเทพฯ 
ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัท เป็นผู้ชนะการประมูลสิทธิการเป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการในการบริหาร
สิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟตุบอลฯ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จดัหาผู้สนบัสนุนการแข่งขนักีฬา
ฟตุบอลทีมชาติ การแข่งขนัฟตุบอลลีกอาชีพ และกิจกรรมฟตุบอลอื่นๆ ประจ าปี 2564-2571 เป็น
เวลาทัง้หมด 8 ปี แต่เพียงผู้ เดียว เพื่อส่งเสริมและพฒันาการกีฬาฟตุบอลของชาติ 
นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เรซอพั เวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดักิจกรรม
กีฬาและงานอีเวนท์วิ่งมาราธอนโดยจัดการแข่งขันตามเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามในแต่ละ
จงัหวดั ซึง่ได้รับมาตรฐานจากสหพนัธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) เพื่อต่อยอดและขยายธุรกจิ
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การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ประเภทสปอร์ตมาร์เก็ตติ ง้  (Sports 
Marketing) ให้สามารถเติบโตได้อย่างมัน่คง 

2) อาร์ทติส เมเนจเมนท์ (Artist Management) 
บริษัทต่อยอดธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติง้สู่ Artist management โดยการน าคอนเท้นท์ที่มีคุณภาพโปรโมท
ผ่านส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัเพื่อสร้างความผกูพนัระหว่างแบรนด์สินค้าและบริการกบักลุ่มลกูค้า ท า
ให้บริษัทสามารถสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ โดยในปี 
2563 บริษัทได้ขยายธุรกิจอาร์ทติส เมเนจเมนท์ ให้สามารถเติบโตและครอบคลมุเพื่อรองรับฐานลกูค้า
ที่มีความหลากหลายทัง้  รสนิยม เพศ และอายุ  โดยเพิ่มความหลากหลายของคอนเทนต์
นอกเหนือไปจากวง BNK48 กลุ่มไอดอลหญิงซึง่มีฐานแฟนคลบัอย่างเหนียวแน่น โดยปัจจุบนับริษัทมี
คอนเทนต์ทัง้หมด ดงันี ้

• Idol management ผ่านวง BNK48 CGM48 และ LYRA 

• Talent & Influencer management ผ่านรายการ the brother ไอดอลชาย, The Ska และ Ple 
Nakorn channel ซึง่เป็น Influencer ที่มียอดผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์สงูสดุ  

ทัง้นี ้ช่องทางรายได้ของบริษัทจาก Artist management สามารถจ าแนกออกมาได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้

• Merchandising & Events 

• Sponsorship & Endorsement   

• Contents & Multichannel 
โดยบริษัทมองเห็นถึงศกัยภาพของ Artist management ที่ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่บริษัทแต่ยงัช่วย
เพิ่มอตัราการใช้ส่ือโฆษณา (Utilization rate) ของบริษัทให้มีระดบัสงูขึน้จากการใช้ส่ือโฆษณานอกที่
อยู่อาศัยของบริษัทที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านคอนเทนต์และเนือ้หาที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างความผกูพนัระว่างกลุ่มเป้าหมายและศิลปินได้เป็นอย่างดี  

3) อีสปอร์ต (e-Sports) 
บริษัทได้พัฒนาธุรกิจอีสปอร์ตและเกมส์ออนไลน์เพื่อขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
(Engagement marketing) นอกเหนือจาก  Sports Marketing และ  Artist management เพื่ อ ใ ห้
สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยจดัการแข่งขนักีฬา “Thai 
E-League Pro” ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครัง้แรกในประเทศไทย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมฟตุบอลฯ และบริษัท Konami ผู้พฒันาเกมส์ชัน้น าจากประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยในปี 2563 บริษัทได้จดัการแข่งขนัผ่านโครงการ GSB E-Cup เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว นอกจากนีจ้ากการเล็งเห็นถึงศกัยภาพของธุรกิจเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั
บริษัทจึงได้ศึกษาธุรกิจเกมออนไลน์อย่างจริงจังเพื่อผลิต Game publishing ให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในทกุช่วงอาย ุและวางแผนโปรโมตบนแพลตฟอร์มผ่านสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพของ
บริษัทร่วมด้วย 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมในช่วงเดือนกันยายน 2564 เร่ิมเห็นแนวโน้มการ
กลบัมาในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีปรับตวัดีขึน้
ตามล าดับ ประกอบกับภาครัฐได้มีการพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการที่
ปรับตวัดีขึน้ ทัง้ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจขนส่งสินค้า ส่งผลให้ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคโดยรวม 
เดือนกันยายน 2564 ปรับตวัเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ระดบั 42.1 เทียบกับระดบั 37.2 ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ภาค
การผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึน้ในโรงงาน และผลกระทบจากค่าระวางเรือที่สูง 
เช่นเดียวกบัภาคอสงัหาริมทรัพย์และ การก่อสร้าง โดยมีปัจจยัลบ ได้แก่ ก าลงัซือ้ที่ยงัอ่อนแอจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ปัญหาการขนส่ง และ คู่ค้าปิดโรงงาน 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าจะฟืน้ตวั โดยได้ปัจจยัหนุนจาก (1) จ านวนวคัซีนและวคัซีน
ทางเลือกที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึน้ (2) การทยอยเปิดเมืองในลักษณะแซนด์บ็อกซ์ที่คาดว่าจะขยายพืน้ที่เพิ่มขึน้ 
รวมถึง (3) การเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน จากการเปิดรับผู้ เดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) โดยไม่
ต้องกกัตวั ซึง่จะช่วยให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัพบว่าคน
ไทยส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ได้รับวคัซีนแล้วจ านวนกว่า 14 ล้านคน เข็มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 และเข็มที่ 2 
คิดเป็น ร้อยละ 68 ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงเชื่อมัน่ว่าส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัได้ข้ามผ่านจดุต ่าแล้วและจะสามารถ
กลบัมาเติบโตในลกัษณะ V-Shaped ได้อีกครัง้  
ทัง้นีใ้นไตรมาส 3/2564 มีมลูค่าเม็ดเงินโฆษณาอยู่ที่ 24,997 ล้านบาท ลดลง 2,725 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% 
เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่า ส่ือโฆษณาในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสดัส่วนการเปล่ียนแปลงดงันี ้ทีวี -8% วิทย ุ
-11% ส่ือส่ิงพิมพ์ -25% โรงภาพยนตร์ -94% ส่ือโฆษณากลางแจ้งและระบบขนส่งมวลชน -15% ส่ือโฆษณา
ภายในห้างสรรพสินค้า +6% และอินเตอร์เน็ต +6% (ที่มา: Nielsen Media Spending Report) 
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กลยทุธ์การแข่งขัน 

ในปัจจบุนัส่ือโฆษณาของบริษัทมีเครือข่ายครอบคลมุอยู่ในทกุพืน้ท่ีในกรุงเทพฯโดยรวมถึงระบบขนส่งมวลชนที่ส าคญั
ทัง้รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศและระบบรถไฟฟ้า พืน้ที่กลางแจ้งที่เป็นจดุยุทธศาสตร์ส าคญัของกรุงเทพรวมถึง
ศนูย์การค้าชัน้น า สนามบินและสถานท่ีพกัผ่อนตลอดจนหวัเมืองใหญ่รวม52 จงัหวดัทัว่ประเทศ ท าให้ส่ือโฆษณาของ
บริษัทได้รับการบริโภคจากกลุ่มคนท่ีหลากหลายทัง้ในแง่อาย ุรายได้และรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนั ท าให้ส่ือโฆษณา
ของบริษัทสามารถตอบโจทย์ เจ้าของสินค้าและบริการท่ีต้องการท าการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในภาวะการตลาดที่
มีการแข่งขนัสงูได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีส่ื้อโฆษณาของบริษัทสามารถเข้าถึงทกุรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนั
ของผู้บริโภคตัง้แต่เช้าจรดเย็น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบนัที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึน้ เช่น เมื่อ
ผู้บริโภคออกจากบ้านในตอนเช้า ระหว่างการเดินทางไปท างานหรือไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็จะต้องพบเจอส่ือต่างๆ
ของบริษัทเช่น ส่ือบนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีส่ือป้ายโฆษณา Metro Poster ส่ือโฆษณาบนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ 
ส่ือโฆษณาบนทางด่วนและส่ือโฆษณาประเภท Street Furniture เป็นต้น เมื่อไปถึงที่ท างานหรือห้างสรรพสินค้าก็จะ
สามารถรับชมสื่อโฆษณาของบริษัทตามอาคารหรือสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น จอ 90degree ที่สยามพารา
กอน เครือข่ายจอดิจิตอลสยามเมกาบางนา และ จอโฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์อาคารอินเตอร์เชนจ์ 
เป็นต้นเป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้น าในธุรกิจให้บริการงานโฆษณาที่ใช้ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of 
Home Media) ทัง้ในประเทศไทยและภาคพืน้เอเชีย โดยเพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมาย บริษัทได้ก าหนดกลยทุธ์ดงัต่อไปนี  ้

1) เน้นการพฒันาและเสริมสร้างส่ือโฆษณาที่หลากหลายครอบคลมุทุกพืน้ที่ เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มตอบสนองทุก
รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัในทกุเวลา 

1.1) บริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อการค้นหา พัฒนาและต่อยอดพืน้ที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาส่ือ
โฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของส่ือโฆษณาของบริษัทที่มีเครือข่ายด้านความ
หลากหลาย ทัง้นีเ้พื่อให้บริการส่ือโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทเน้นการน าเสนอ
แพคเกจเครือข่ายสื่อโฆษณาจากการคดัสรรจากสื่อโฆษณาทัง้หมด และน ามาผสมผสานกันเพื่อให้ได้
บริการส่ือโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ครอบคลมุผู้ชมได้
อย่างทัว่ถึงและมีความคุ้มค่าต่อเม็ดเงินโฆษณาของลกูค้า 

1.2) เลือกพืน้ที่ติดตัง้ส่ือโฆษณาที่ครอบคลุมฐานผู้ชมและเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สดุใน 
พืน้ท่ีนัน้ๆ เพื่อสร้างความคุ้มค่าต่อลกูค้าในการใช้บริการของบริษัท (HighValueAdded (HVA)) บริษัท
ให้ความส าคญัในการสรรหาพืน้ที่ติดตัง้ส่ือโฆษณาเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเป็นพืน้ที่ที่ผ่านสายตา
ผู้บริโภคจ านวนมาก และพืน้ที่ติดตัง้จะต้องเป็นจุดดึงดูดความสนใจที่โดดเด่นมากที่สดุ เพื่อคุ้มค่าต่อ
การลงทนุของเจ้าของสินค้าและบริการ 

ส าหรับส่ือดิจิตอลบริษัทจะเลือกสถานที่ ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ(CBD)และตามห้างสรรพสินค้าชัน้น า
ส าหรับส่ือโฆษณาแบบภาพนิ่ง (Static) บริษัทจะเลือกพืน้ที่ที่เป็นจุดส าคญัในการเดินทางสญัจร เช่น 
ริมถนน และบนทางด่วน ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุด (เช่น ถนนพระราม 4 ถนนสาทร ถนน
สขุมุวิทถนนเพชรบรีุทางด่วนช่วงพระราม4-วิภาวดีและหน้าด่านจ่ายเงินบนทางด่วนเป็นต้น) และ/หรือ 
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เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ก าลงัมีการพฒันาในอนาคตอนัใกล้ (เช่นบริเวณถนนพระราม9และ เส้นเอกมยั -
รามอินทราเป็นต้น) ส าหรับส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนบริษัทเลือกส่ือโฆษณาบนรถโดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศซึง่เป็นระบบขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สดุ และเป็นระบบขนส่งที่สามารถเข้าถึง
ผู้ รับชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทัว่กรุงเทพฯ แบบขยายวงกว้าง และ ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที
ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ ใช้บริการสูงและจะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มี
โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ชัน้ใน และกรุงเทพฯ ชัน้นอก รวมถึงปริมณฑลที่สมบูรณ์และมี
ศักยภาพในการเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักในอนาคต ส าหรับส่ือโฆษณาในสนามบิน บริษัทเลือก
พืน้ที่ส่ือในบริเวณที่เป็นจุดพักรอของผู้ โดยสาร อาทิ ในบริเวณประตูก่อนขึน้อากาศยาน จุดรอรับ
กระเป๋าและบริเวณรอตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

1.3) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ในการน าเสนอส่ือโฆษณาใหม่อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมภาพลกัษณ์
เพื่อรักษาความเป็นผู้น าของอตุสาหกรรม บริษัทให้ความส าคญัในด้านนวตักรรม (Innovation) ในการ
พัฒนาและน าเสนอเพื่อให้บริการส่ือโฆษณาที่น่าสนใจ และส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อรักษาความเป็น
ผู้น าของอุตสาหกรรม โดยมีการผสมผสานรูปแบบแนวคิดและเทคโนโลยีที่ล า้สมยั เพื่อสร้างสรรค์ส่ือ
โฆษณาใหม่เพื่อน าเสนอให้ลูกค้าได้เลือกสรร โดยเน้นตอบสนองความต้องการด้านการวางแผนกล
ยทุธ์และการตลาดของเจ้าของสินค้าและบริการ เช่นการน าเสนอส่ือโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจ า
ทางปรับอากาศประเภท 2 มิติ(2D) และ 3 มิติ(3D) เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นท่ีจดจ าของผู้ รับชม 
การออกแบบส่ือโฆษณาให้เข้ากับป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะแก่ผู้ ใช้ทางด่วนเพื่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ควบคู่กับการดึงดูดความสนใจให้กับส่ือโฆษณาในช่วงระหว่างรอการจ่ายเงินค่า
ผ่านทางด่วนการน าเสนอออกแบบและติดตัง้แสงสีบนส่ือโฆษณาภาพนิ่งเพื่อสร้างความโดดเด่นและ
เน้นจุดขายของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนรถประจ าทางเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารโดยไม่เสียค่าบริการ เป็นต้น โดยแนวคิดและแนวปฏิบัติเหล่านีเ้ป็นการ
เพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถเหนือคู่แข่งของบริษัทในการท าสัญญาเช่าพืน้ที่ใหม่และขยายอายุ
สญัญาเช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นอย่างมาก 

2)  ให้ความส าคญักบับริการแบบครบวงจร (Total Solution) 

บริษัทให้ความส าคญักบัการให้บริการส่ือโฆษณาครบวงจรตัง้แต่ให้ค าปรึกษาในการวางแผน การตลาด การคิด
เนือ้หาและน าเสนอส่ือโฆษณา (Content Development) การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณา (Media Network) รวม
ไปถึงการผลิตชิน้งานโฆษณา (MediaProduction) ติดตัง้ และดูแลรักษาส่ือตลอดระยะเวลาของการให้บริการ 
โดยบริษัทเป็นผู้น าเสนอแนวคิดตลอดจนรายละเอียดหลกัของส่ือโฆษณา เช่น ลกัษณะและโทนสีลกัษณะของ
หนังโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภคส่ือในแต่ละประเภทของบริษัท 
นอกจากนีบ้ริษัทยังพัฒนา วิเคราะห์แนวโน้มกระแสนิยม เทรนด์แฟชั่นต่างๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด 
เพื่อให้ผลงานโฆษณาออกมาเป็นที่พึงพอใจต่อเอเจนซี่และเจ้าของสินค้าและบริการ อีกทัง้บริษัทได้ให้
ความส าคญักบัคุณภาพของส่ือโฆษณาของบริษัทและบริการภายหลงัการขาย (After Sale Service) เป็นอย่าง
มาก โดยมีเป้าหมายรักษามาตรฐานคุณภาพสงูสดุของอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ความท้าทายที่ส าคญัและเป็นปัจจยั
หลักในการตัดสินใจของผู้ ใช้บริการส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยคือ การบริหารจัดการให้ส่ือโฆษณาอยู่ใน
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สภาพที่สมบูรณ์และเหมาะสมต่อการน าเสนอตลอดเวลาเนื่องจากส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่ อาศยัส่วนใหญ่อยู่
ในพืน้ท่ีกลางแจ้ง และมีความเส่ียงต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่ยากตอ่การควบคมุ เช่น สภาพอากาศ หรือ
อุบตัิเหตุ เป็นต้น บริษัทจึงมีการจดัตัง้ทีมงาน ระบบบริหารจดัการ รวมทัง้อุปกรณ์เฉพาะเพื่อดูแลรักษา ในการ
ป้องกันความเสียหายและเพื่อซ่อมแซมส่ือโฆษณาที่ใช้น าเสนอทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานสงูสดุ 
โดยบริษัทสามารถตรวจสอบและติดตามคุณภาพของอุปกรณ์ผ่านทางระบบออนไลน์และมีการตระเวน
ตรวจสอบส่ือโฆษณาจากทีมช่างผู้ช านาญและมากประสบการณ์ในกรณีที่พบว่าส่ือโฆษณาเกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมสภาพ บริษัทจะส่งทีมงานซ่อมบ ารุงและซอ่มแซมสื่อโฆษณาคืนสู่สภาพสมบรูณ์ตามระยะเวลาที่บริษทั
ก าหนดในนโยบายต่อผู้ใช้บริการ(ภายใน 24 ชัว่โมงส าหรับส่ือส่วนใหญ่) 

3) ให้ความส าคญักับการรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยเน้นการใช้จดุแข็งที่บริษัทมี บริษัทมีเป้าหมายที่จะ
ต่อยอดธุรกิจส่ือให้หลากหลายเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในแง่การขยายธุรกิจเดิม และเข้าสู่ธุรกิจ ใหม่ในอุตสาหกรรมส่ือ
โดยดงึเอาจดุแข็งของบริษัทและพนัธมิตรมาใช้ในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีศกัยภาพและความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั (Out of Home Media) ด้วยประสบการณ์ความช านาญ และตรา
สินค้า (branding) ที่แข็งแกร่งและเป็นท่ียอมรับในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ประกอบกบัมีพนัธมิตรทางธุรกิจหรือผู้
ถือ หุ้นเชิงกลยทุธ์ที่แข็งแกร่งบริษัทจึงอยู่ในสถานะท่ีพร้อมจะขยายธุรกิจและฐานลกูค้าของบริษัทในอนาคตเช่น
การขยายธุรกิจส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศัยสู่ทั่วประเทศ และขยายการด าเนินธุ รกิจสู่ประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียน ในอนาคต หรือการต่อยอดและพฒันาความสามารถในการให้บริการส่ือโทรทศัน์และส่ืออินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น นอกจากนีต้ามที่บริษัทมีผู้ ถือหุ้ นเชิงกลยุทธ์เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ Emtek Group ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการด้านส่ือขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของอินโดนีเซีย โดยจากความร่วมมือของ Emtek Group จะช่วยให้บริษัทมี
ศกัยภาพสงูขึน้ ในการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่ง Emtek Group มีความช านาญ ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัภมูิภาคได้ในอนาคต  

2.3 การตลาดและการจ าหน่าย 

 ธุรกิจส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ประกอบด้วยส่ือโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน 
(Transit) ส่ือโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) และส่ือโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail 
Media) โดยส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคญัมากขึน้และก าลงัเติบโตเป็นส่ือที่
ผู้ประกอบการปรับสดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมาใช้มากขึน้ สืบเนื่องมาจากโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีการ
เปล่ียนแปลง ผู้ลงส่ือโฆษณามีแนวโน้มที่จะจัดสรรงบโฆษณาโดยเลือกใช้ ส่ือแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มี
ความคุ้มค่า สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทัง้กลุ่มเฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้าฐานกว้าง 
(Mass Market) เพิ่มมากขึน้ 

จากอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาโดยรวมในปี 2563 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า สืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การใช้เม็ดเงินส่ือโฆษณาของภาคธุรกิจลดลง ซึ่งส่งผลต่อยอดขายของบริษัท
โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 3,768 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 23.4 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากผลกระทบของวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัจากการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาลงอย่างมากของภาคธุรกิจ แต่บริษัทเชื่อมัน่ว่าผลประกอบการส่ือโฆษณานอกทีอ่ยู่
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อาศยัยงัสามารถเติบโตได้ดีในระยะยาวดงัจะเห็นได้จากการเร่ิมกลบัมาใช้เม็ดเงินโฆษณาของภาคธุรกิจในช่วง
ปลายปี 2563 

 จากแนวโน้มที่ผู้ลงโฆษณาจะมุ่งเลือกซือ้ส่ือโฆษณาที่มีความคุ้มค่า และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็ต้องสามารถสร้างประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างใกล้ชิด และสอดแทรก
โฆษณาไปกับการใช้ชีวิตประจ าวนัของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน โดยเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรม
ของผู้คนในสังคมควบคู่กันไปก็จะพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตนอกบ้านทัง้ในวนัท างานและวนัหยุดเพิ่มมากขึน้ 
นิยมจบัจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซือ้ มีความจ าเป็นต้องใช้เวลาบน
ท้องถนนยาวนานเนื่องจากการจราจรที่ติดขดั ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเดินทางโดยใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทางปรับอากาศมากขึน้ ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึน้ของส่ือโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัยในฐานะส่ือโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของผู้ ผลิตสินค้าและ
บริการ และในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมที่เปล่ียนแปลงไปได้เป็นอย่างดี 
ส่งผลให้ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัเป็นหนึ่งในส่ือทางเลือกที่น่าจบัตามองในอนาคต 

 นอกจากนี ้ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึน้ หรือที่เรียกกันว่า 
DOOH (Digital Out of Home) โดยเครือข่ายของ DOOH นีจ้ะประกอบไปด้วย Signage Screen, Kiosk และ 
Jumbotron (จอภาพขนาดใหญ่) เป็นต้น เป็นการใช้งานผสานไปกบัส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยัรูปแบบเดิมๆ 
ทัง้บนรถไฟฟ้า บนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ หรือส่ือภายในห้างสรรพสินค้า และป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
เพื่อให้มีสีสันและมีการโต้ตอบและส่ือสารระหว่างกัน ( Interactive) มากยิ่งขึน้ นับเป็นแนวโน้มที่จะท าให้ชีวิต
นอกบ้านของผู้บริโภคมีสีสนั ขณะเดียวกนัยงัเป็นการดงึดดูให้ผู้บริโภคใช้เวลาอยู่กบัสินค้านัน้ๆ มากขึน้ด้วย ซึ่ง
การน าเสนอในรูปแบบใหม่นีจ้ะท าให้ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นที่พูดถึงและจดจ า และเป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน  และยังส่งผลให้ผู้ ชมส่ือโฆษณาสามารถรับรู้และจดจ าสินค้าและ
บริการได้ดียิ่งขึน้ ท าให้สินค้าต่าง ๆ หนัมาใช้ส่ือโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศยั เพื่อตอบโจทย์การสร้างการรับรู้ใน
แบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภคแทนส่ืออื่น ๆ มากขึน้ 

2.4 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ส าคัญ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรหลกัประเภทท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อปุกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีเท่ากบั 8,209.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.01 
ของสินทรัพย์รวม ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ราคาตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.ที่ดิน เจ้าของ 12.0 -ไม่มี- 
2.ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เจ้าของ 100.3 -ไม่มี- 
3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 107.4 -ไม่มี- 
4. ยานพาหนะ เจ้าของ 11.9 ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 
5. อปุกรณ์โฆษณาและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เจ้าของ 2,058.5 -ไม่มี- 
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6. งานระหว่างก่อสร้าง1 เจ้าของ 720.7 -ไม่มี- 
7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าของ 69.7 -ไม่มี- 
8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ เจ้าของ 5,128.5 ภายใต้สญัญาเช่า 

รวม 8,209.0  
1งานระหว่างก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างส่ือโฆษณาใหม่ ๆ ของบริษัท เช่น ส่ือโฆษณาดิจิทลัในจดุส าคญั
ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เป็นต้น 

เคร่ืองหมายบริการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบักรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ได้รับการอนมุตัิแล้วจ านวน 5 เคร่ืองหมาย โดยเคร่ืองหมายการค้าจะมีอาย ุ10 ปี และสามารถ

ต่ออายไุด้ทกุ 10 ปี 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 
ประเภท ออกให้เมื่อ วันหมดอาย ุ ทะเบียนเลขที่ 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับป้าย

โฆษณาที่ท าด้วยโลหะ 

25 กนัยายน 

2556 

24 กนัยายน 2566 

 

ค404514 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับป้าย

โฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ 

25 กนัยายน 

2556 

24 กนัยายน 2566 

 

ค404515 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับ

เคร่ืองสะท้อนแสงส าหรับป้าย

โฆษณา 

25 กนัยายน 

2556 

24 กนัยายน 2566 

 

ค404516 

 

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับ

ส่ิงพิมพ์ที่เป็นการโฆษณา 

26 ธันวาคม 

2555 

25 ธันวาคม 2565 ค398273 

  

เคร่ืองหมายการค้าส าหรับ

ให้บริการซอฟท์แวร์และ

แอพพลิเคชัน่ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 

24 กรกฎาคม 

2561 

23 กรกฎาคม 2571 191124300 
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สรุปสัญญาที่ส าคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการเชา่พืน้ท่ีและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยูอ่าศยั (Out of Home Media) โดย
กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสญัญา ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) เช่า/รับสิทธิบริหารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาโดยตรงจากเจ้าของพืน้ท่ี/เจ้าของสิทธิ หรือ 

(2) เช่า/รับสิทธิบริหารจัดการพืน้ที่โฆษณาโดยอ้อม : รับโอนสิทธิการเช่าพืน้ที่/รับโอนสิทธิการบริหารจดัการพืน้ที่
โฆษณาจากผู้ได้รับสิทธิเช่า/บริหารจดัการพืน้ท่ีโฆษณาจากเจ้าของพืน้ท่ี/เจ้าของสิทธิอีกทอดหน่ึง   

โดยสญัญาที่ส าคญัสามารถสรุปตามประเภทส่ือโฆษณาได้ ดงันี ้

1) สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit) 

สัญญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจ าทางปรับอากาศกับองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่าให้บริษัท เช่าพืน้ท่ีโฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศของผู้ ให้เช่า รวมทัง้ให้สิทธิแก่บริษัท ในการร่วมลงทุน และให้บริการ
ข่าวสารและบนัเทิง ซึง่ บริษัท มีสิทธิในการติดตัง้จอภาพ  พร้อมระบบควบคมุการ
ออกอากาศ รวมถึงระบบประมวลและฉายสัญญาณภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารและความบันเทิงภายในรถยนต์โดยสารประจ าทางปรับอากาศ ตาม
จ านวนที่ตกลงกนั จ านวน 1,500 คนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้ข้อตกลง
และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายเดือน 
ตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

 

 

12 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับการติดตัง้และซ่อม
บ ารุงป้ายโฆษณา รวมถึงภาษีป้ายโฆษณา ภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดเก่ียวกบั



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

40 

ป้ายโฆษณา โดยบริษัท จะด าเนินการติดตัง้และซ่อมบ ารุง ณ สถานที่ที่ผู้ ให้เช่า
ก าหนด และในเวลาที่ไม่กระทบต่อเวลาเดินรถของผู้ให้เช่า  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยาย
เวลา หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา หรือคู่สัญญาทัง้
สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญานีโ้ดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของคู่สญัญา  

 

สญัญาเช่าเนือ้ที่โฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารปรับอากาศกบัผู้ประกอบการเอกชน 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า: ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารปรับอากาศเอกชน 

ผู้ เช่า: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ผู้ให้เช่าให้บริษัท เช่าพืน้ท่ีโฆษณาภายนอกและภายในรถยนต์โดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศของผู้ ให้เช่าเพื่อติดตัง้จอ LCD พร้อมระบบควบคุมการออกอากาศ 
รวมถึงระบบประมวลและฉายสัญญาณภาพและเสียงภายในรถยนต์โดยสาร
ประจ าทางปรับอากาศ ตามจ านวนท่ีตกลงกนั เพื่อประกอบธุรกิจโฆษณา ภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่าในรูปแบบค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่าราย
เดือนตามระยะเวลาให้บริการ ในอตัราที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้หากทางผู้ให้เช่ามกีารขยายเส้นทางหรือเพิ่มจ านวนรถโดยสารในเส้นทางเดมิ 
ผู้ ให้เช่าตกลงให้สิทธิการเช่าแก่บริษัท โดยมีอัตราไม่ต ่ากว่าค่าเช่าที่ก าหนดใน
สญัญา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ประมาณ 3 – 10 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากกรณีที่ข้อความ หรือภาพ
บนแผ่นป้ายโฆษณาก่อให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ต่อบุคคลอื่น 
หรือได้รับการร้องเรียนจากบุคคลอื่นว่าก่อให้เกิดความเสียหาย และจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึน้เก่ียวกับการติดตัง้และซ่อมบ ารุงป้าย
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โฆษณา โดยบริษัท จะด าเนินการติดตัง้และซ่อมบ ารุง ณ สถานท่ีที่ผู้ให้เช่าก าหนด 
และในเวลาที่ไม่กระทบต่อเวลาเดินรถของผู้ให้เช่า  

นอกจากนี ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัท มีหน้าที่ถอดวสัดโุฆษณา และจอ LCD ที่ติดตัง้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยาย
เวลา หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา หรือคู่สัญญาทัง้
สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญานีโ้ดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของคู่สญัญา  

 

สญัญาเช่าส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 

คู่สัญญา ผู้ให้สิทธิ: ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  

ผู้ รับสิทธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิบริษัท ในการ จัดหา ติดตัง้  และบริหารจัดการส่ือโฆษณาในระบบ
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (PIDs และ Digital @ MRT)  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่าให้สิทธิล่วงหน้าและส่วนแบ่ง
รายได้จากการขายส่ือโฆษณาที่ได้รับตามสัญญา ตามระยะเวลาให้บริการ ใน
อตัราที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ประมาณ 5 – 6 ปี  

ทัง้นี ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสญัญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

บริษัท มีหน้าที่ด าเนินการจัดหา ติดตัง้ ด าเนินการตลาด การขายและบริหาร
จดัการส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (PIDs และ Digital @ MRT) และมี
หน้าที่จดัหาและติดตัง้จอ และระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ให้สิทธิ โดยติดตัง้ให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ทัง้นี ้เมื่อสัญญาสิน้สุดลง บริษัท จะต้องรือ้ถอนจอและระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ปรับปรุงส่งคืนสภาพพืน้ท่ีภายในระยะเวลาที่ตกลงกนั  
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การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาฉบบันี ้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยาย
เวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสญัญา และไม่ด าเนินการ
แก้ไขเยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

2) สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) 

สญัญาเช่าส่ือโฆษณาภาพนิ่ง (Static) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ: ผู้ประกอบการภาครัฐ และผู้ประกอบการเอกชน  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ: บริษัท, เวอริซายน์, เอ็มเอสดี และแอด คซูีน 

ลักษณะของสัญญา ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิตกลงให้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิเช่าพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
ห รือใ ห้ สิทธิ  ก่อสร้างดูแลบ า รุง รักษา หรือหาผลประโยชน์จากป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์  

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และ/หรือ
ค่าเช่ารายเดือนหรือรายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั  

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ตัง้แต่ 2 – 9 ปี  

ทัง้นี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิได้รับสิทธิในการต่ออายสุญัญา  (Right of First Refusal) หากผู้ เช่า/
ผู้ รับสิทธิประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของผู้เช่า/ผู้รับสิทธิ 

• ยื่นแบบขออนุญาตปลกูสร้างป้ายต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงพืน้ที่ และ
ก่อสร้างป้ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

• ต้องท าการติดตัง้ป้ายโฆษณาให้ได้ตามมาตรฐานแข็งแรงปลอดภัย ไม่เป็น
อนัตรายแก่คนทัว่ไป และหากมีความเสียหายอย่างใดๆ เกิดขึน้เนื่องจากป้าย
โฆษณาที่ติดตัง้ตามสญัญานี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบท าประกันภัย
ตลอดอายุสญัญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สิน
ของผู้ให้เช่าหรือบคุคลที่ 3 โดยให้มีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 
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• รับผิดชอบภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ค่าภาษีอากร และภาษีใดๆ ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวกบัท่ีดิน และป้ายโฆษณาประสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องกับ
สญัญาเช่า  

• ในกรณีที่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิสั่งให้รือ้
ถอนป้าย เมื่อสญัญาสิน้สดุลง ไม่ว่าด้วยเหตใุด ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิมีหน้าที่รือ้ถอน
โครงสร้างป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ พร้อมอุปกรณ์ หรือส่ิงอื่นใดของผู้ เช่า/
ผู้ รับสิทธิออกจากพืน้ที่เช่า พร้อมส่งมอบพืน้ที่ติดตัง้ป้ายให้แก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้
สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสภาพเรียบร้อย ปราศจากการช ารุด
บกพร่อง และรอนสิทธิ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิเอง  

• อย่างไรก็ดี สัญญาบางฉบับนัน้ระบุให้ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิได้
ก่อสร้างหรือจดัท าขึน้ในพืน้ท่ีตามสญัญาทัง้หมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้
เช่า/ผู้ ให้สิทธิทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิมีสิทธิใช้สอย
ด าเนินการและรับผิดชอบในการจดัหาผลประโยชน์นัน้เองตลอดระยะเวลาเช่า 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา และไม่ด าเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกันเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความจ าเป็นต้อง
ใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิพิจารณาเห็นว่า การให้เช่า/ให้สิทธิ
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินการหรือภาพพจน์ของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่า/
ผู้ให้สิทธิจะแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา  

 

สญัญาเช่าส่ือโฆษณาดิจิทลั (Digital) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ: ผู้ประกอบการเอกชน  

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ: บริษัท  

ลักษณะของสัญญา เช่าพืน้ที่เพื่อลงทุนติดตัง้จอแสดงภาพ /ให้สิทธิในการบริหารหรือร่วมบริหารจัดการ
พืน้ที่โฆษณา รวมถึงเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย หรือท าการตลาด
เก่ียวกบัสินค้าหรือบริการในเชิงธุรกิจใช้ส่ือโฆษณามลัติมีเดียในรูปแบบดิจิทลั  
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อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้จากการขาย
ส่ือโฆษณาที่ได้รับตามสญัญา หรือค่าเช่ารายเดือนตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

ตัง้แต่ 2 – 15 ปี  

ทัง้นี  ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป   

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบค่าภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  

• ไม่โฆษณาภาพ/ข้อความอันเป็นสินค้าของคู่แข่งทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้
สิทธิ และต้องน าตวัอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้
สิทธิพิจารณาก่อนลงล่วงหน้าทกุครัง้ 

• รับผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิหรือบุคคลใดโดยให้มีผล
คุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้ จดัหาและติดตัง้จอ เมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลงไม่ว่ากรณี
ใดๆ บริษัท จะรือ้ถอนจอและโครงสร้างต่างๆ และขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร
ของตนออกจากสถานท่ีเช่า และจะส่งมอบสถานท่ีเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เอง 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา และไม่ด าเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสัญญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สัญญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความ
จ าเป็นต้องใช้สถานที่เช่า/ให้สิทธิ โดยผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิจะแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

 

 

3) สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต (Retail Media) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ: ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า  
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ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิเช่าพืน้ท่ีหรือสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ภายในห้างสรรพสินค้า 
เพื่อพฒันาส่ือโฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสมัพนัธ์ หรือส่งเสริมการขาย 

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลาในการขายส่ือ
โฆษณา หรือค่าเช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 - 6 ปี 

ทัง้นี  ้บริษัท ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญา  (Right of First Refusal) หากบริษัท 
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบค่าภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  

• ไม่โฆษณาภาพ/ข้อความอันเป็นสินค้าของคู่แข่งทางธุรกิจของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้
สิทธิ และต้องน าตวัอย่างภาพและข้อความที่ลงโฆษณาสินค้าให้ผู้ให้เช่า/ผู้ ให้
สิทธิพิจารณาก่อนลงล่วงหน้าทกุครัง้ 

• รับผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิหรือบุคคลใดโดยให้มีผล
คุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท จะต้องส่งมอบสถานท่ีเช่าคืน
แก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษร
จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สัญญาอาจสิน้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยายเวลา 
หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสัญญา และไม่ด าเนินการแก้ไข
เยียวยาข้อผิดสัญญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สัญญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4) สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน (Air Traveller) 

คู่สัญญา ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ: กรมการบินพลเรือน, ท่าอากาศยานไทย 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ: เอ็ม เอส ดี, ทริปเปิล้เพลย์, เดอะวนัพลสั, 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิเช่าพืน้ที่หรือสิทธิในการบริหารส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในท่า
อากาศยาน เพื่อพัฒนาส่ือโฆษณา และให้บริการเผยแพร่ หรือประชาสัมพนัธ์ 
หรือส่งเสริมการขาย 

อัตราค่าตอบแทน ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะช าระค่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิเป็นส่วนแบ่งเวลาในการ
ขายสื่อโฆษณา หรือค่าเช่ารายปีตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลงกนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

3 - 5 ปี ทัง้นี ้ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ ได้รับสิทธิในการต่ออายสุญัญา หากผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิ
ประสงค์จะต่ออายสุญัญาออกไป    

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• รับผิดชอบค่าภาษีป้ายโฆษณาที่เก่ียวข้องกบัสญัญาเช่า  

• รับผิดชอบท าประกันภัยตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อคุ้มครองความ
เสียหายที่อาจเกิดมีขึน้ต่อทรัพย์สินของผู้ ให้เช่าหรือบุคคลใดโดยให้มี
ผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเช่า 

• ในกรณีที่สญัญาสิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะต้องส่งมอบ
สถานท่ีเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

ผู้ เช่า/ผู้ รับสิทธิจะไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายสุญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออาย/ุขยาย
เวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสญัญา และไม่ด าเนินการ
แก้ไขเยียวยาข้อผิดสัญญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือผู้ ให้
เช่า/ผู้ ให้สิทธิอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนได้หากผู้ ให้เช่า/ผู้ ให้สิทธิมีความ
จ าเป็นในการใช้สถานที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกนัเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 

 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 

47 

5) การบริหารจัดการสื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จ ากัด 

คู่สัญญา ผู้ให้สิทธิ: ฮลัโลบางกอก 

ผู้ รับสิทธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา ให้สิทธิแก่บริษัท ในการขายและท าการตลาด รวมถึงให้บริการพืน้ที่โฆษณาของ
ฮัลโลบางกอก เพื่อให้บริการเผยแพร่ หรือ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย หรือ 
การตลาดเก่ียวกบัสินค้า และ/หรือบริการในเชิงธุรกิจในรูปแบบส่ือโฆษณา  

อัตราค่าตอบแทน บริษัท จะช าระส่วนแบ่งรายได้แก่ผู้ ให้สิทธิเป็นไปตามอตัราและระยะเวลาที่ตกลง
กนั 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

6 ปี 

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• จะต้องวางเงินประกันส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต ่าเป็นเงินจ านวนร้อยละ  50 
ของเงินประกนัส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต ่าให้แก่ผู้ให้สิทธิ 

• มีหน้าที่ช าระส่วนแบ่งรายได้และเงินประกันส่วนแบ่งรายได้ขัน้ต ่าให้แก่
ผู้ให้สิทธิ 

• จะต้องจดัท าและก าหนดแผนธุรกิจเพื่อแสดงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงแผนด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัท จะไม่สามารถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ให้สิทธิ 

การสิน้สุดสัญญา สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงเมื่ออายุสญัญาสิน้สดุลงโดยไม่มีการแจ้งขอต่ออายุ/ขยาย
เวลา หรือโดยที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าการผิดสญัญา และไม่ด าเนินการ
แก้ไขเยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อักษร 

 

นอกจากนีต้ัง้แต่ปี 2559  บริษัทยงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนในการขายและบริหารจดัการสิทธิประโยชน์ให้กบัสมาคม
ฟตุบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทย ลีก จ ากดั โดยมีรายละเอียดของสญัญา ดงันี ้
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6) การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก จ ากัด 

คู่สัญญา ผู้ ให้สิทธิ: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภมัภ์  และบริษัท 
ไทยลีก จ ากดั 

ผู้ รับสิทธิ: บริษัท 

ลักษณะของสัญญา แต่งตัง้ให้บริษัทเป็นตวัแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ
บริษัท ไทยลีก จ ากดั  

ภายใต้สญัญาบริหารสิทธิการจดัการด้านการขายฯ โดยลกัษณะการบริหารสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าว จะเป็นลักษณะของการน าสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬา 
ฟุตบอลฯ และบริษัท ไทยลีก จ ากัด ไปขายให้กับบุคคลที่สนใจโดยสิทธิดงักล่าว
มิได้มีการโอนมายงับริษัทฯ 

อัตราค่าตอบแทน บริษัทฯจะได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยมีการ
ประกันรายได้ขัน้ต ่าให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ รายละเอียดของการแบ่งรายได้
ดังกล่าวนัน้ เป็นข้อก าหนดที่ตกลงให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นผู้พิจารณา
ต่อไป 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

8 ปี  

หน้าที่และภาระผูกพัน 
ของบริษัท 

• ด าเนินการขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม 

• มีหน้าที่ ช าระเงินประกันส่วนแบ่งรายได้ขั น้ต ่ า ใ ห้แก่สมาคมฯ  
ตามที่ตกลงไว้ 

การโอนสิทธิประโยชน์
ตามสัญญา 

บริษัทจะไม่สามารถโอนสิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษร
จากผู้ให้สิทธิแต่สามารถน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมภายใต้สญัญาไปใช้ใน
การจดัหารายได้โดยการโอนสิทธิได้ 

การสิน้สุดสัญญา สัญญานีสิ้น้สุดลงเมื่ออายุสัญญาสิน้สุดลง หรือโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
กระท าการผิดสญัญา และไม่ด าเนินการแก้ไขเยียวยาข้อผิดสญัญานัน้ให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลิกสญัญาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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สัญญากู้ยืมเงนิและวงเงนิอื่นๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสญัญาสินเชื่อและวงเงินอื่นๆ กับธนาคารพาณิชย์ จ านวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 

คู่สัญญา ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 

จ านวนเงนิสินเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 30 ล้านบาท  

(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ านวน 300 ล้านบาท 

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั (L/G) จ านวน 150 ล้านบาท 

(4) วงเงินหลกัประกนัซอง จ านวน 20 ล้านบาท 

ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ต่อปี  

(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้ Base Rate 2.13% 
ต่อปี  

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั อตัราค่าธรรมเนียม 1.25 % ต่อปี 

 (4) วงเงินหลกัประกนัซอง   อตัราค่าธรรมเนียม 1.00 % ต่อปี 

หลักประกัน -ไม่มี- 

ข้อตกลงอื่น -ไม่มี- 

 

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 

คู่สัญญา ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 

จ านวนเงนิสินเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 5 ล้านบาท  
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(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ านวน 65 ล้านบาท 

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั (L/G) จ านวน 80 ล้านบาท 

ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ต่อปี 

(2) วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด( 
Money Market Rate) 

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั อตัราค่าธรรมเนียม 1.00% ต่อปี 

หลักประกัน -ไม่มี- 

ข้อตกลงอื่น -ไม่มี- 

 

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 

คู่สัญญา ผู้ขอใช้วงเงิน: บริษัท 

ผู้ให้วงเงิน: ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 

จ านวนเงนิสินเชื่อ (1) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 10 ล้านบาท  

(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (P/N) จ านวน 100 ล้านบาท 

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั (L/G) จ านวน 190 ล้านบาท 

ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียม 

(1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ต่อปี 

(2) วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด(  Money 
Market Rate) 

(3) วงเงินหนงัสือค า้ประกนั อตัราค่าธรรมเนียม 0.85% ต่อปี 

หลักประกัน -ไม่มี- 

ข้อตกลงอื่น -ไม่มี- 
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เงนิลงทุนในหลักทรัพย์และนโยบายการลงทุน  

นโยบายการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง โดยการ
ลงทุนต้องผ่านการพิจารณาตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิตามที่ก าหนด ทัง้นี ้ในทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมิน
ข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หากพบข้อบ่งชีด้งักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทนุ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 5 บริษัท และลงทนุผ่านบริษัทย่อย ดงันี ้                    

1) ลงทนุผ่าน บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากดั (บริษัทย่อย) จ านวน 15 บริษัท   

2) ลงทนุผ่าน บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั จ านวน 4 บริษัท และ  

3) ลงทนุผ่าน บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 บริษัท รวมมีเงินลงทนุทัง้หมด 25 บริษัท   

โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เท่ากับ  1,112.36 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 9.08 ของสินทรัพย์รวมตามงบ
การเงินรวมส าหรับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทมีจ านวน 5 บริษัท ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท เวอริซายน์ จ ากดั 100.0  126.0 400.0 

2 บริษัท แอด คซูีน จ ากดั 100.0  10.0 65.8 

3 
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
จ ากดั 

100.0  570.0 638.0 

4 บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากดั 45.0      1.25 0.5 

5 บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ากดั 80.0       8.0 8.0 

 รวม -  734.0 1,112.3 

 หกั ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ   (352.0) 
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บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ   760.3 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยผ่านบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากัด จ านวน  15 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 

จ ากัด          (“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท ทริปเปิล้เพลย์ จ ากดั 100.0 31.0 12.0 

2 บริษัท เมอร์ซี่ พลสั จ ากดั 100.0 3.0 3.0 

3 บริษัท เดอะวนัพลสั จ ากดั 100.0 17.0 20.0 

4 บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั   85.0 100.0 121.7 

5 บริษัท บริษัท ทนู่า แอดเวอไทซิ่ง จ ากดั 100.0 5.0 40.0 

6 บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จ ากดั 100.0 1.0 1.0 

7 บริษัท ไบร์ท สกาย มีเดีย จ ากดั 50.0 25.0 35.0 

8 
บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอช
ดี  

90.0 0.0 0.0 

9         
บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว 
จ ากดั 

50.0 90.6 27.4 

10 บริษัท ดบับลิว.พี.เอส. มีเดีย จ ากดั 50.0 43.0 13.6 

11     บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิส เมเนจเม้นท์ 
จ ากดั  

35.0 25.4 182.2 

12 บริษัท ดิจิทลั แฟคตอร่ี จ ากดั 50.0 2.0 5.0 
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บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 

จ ากัด          (“เอ็มเอสดี”) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

13 บริษัท  ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จ ากดั 50.0 2.0 1.0 

14 บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน)* 70.0 136.0 130.0 

15 บริษัท สตาร์ค มลัติมีเดีย จ ากดั 75.0 24.0 18.0 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่านเอ็มเอสดี 323.0 609.9                 

หมายเหตุ: *บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากัด (มหาชน)   ลดทุน ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 180 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 136 ล้านบาท ด้วยการตดัหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 44 ล้านหุ้น 

บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยผ่านบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จ ากดั จ านวน 4 บริษัท โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
บริษัท อนิดิเพนเด้นท์ อาร์ทสิท์ เมเนจ

เม้นท์ จ ากดั  
(“ไอแอม”) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

1 บริษัท แพลตฟอร์ม มกักะสนั จ ากดั 70.0 2.0 1.4 

2 บริษัท มอร์ แดน ไอ แคน เซย์ จ ากดั 65.0 2.0 1.3 

3 
บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี  ้เมเนจเมนท์ 
จ ากดั 

59.0 10.0 5.9 

4 
บริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์ เมนเนจเมนต์ 
จ ากดั                                                          

50.0 5.0 2.5 

 รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อยผ่านไอแอม 19.0  11.1  
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บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยผ่าน บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่าน  
บริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

ตามวิธีราคาทนุ  
(ล้านบาท) 

1 *บริษัท สแพลช เอสเตท จ ากดั 100.0 85.0 85.0 

 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยผ่าน บริษัท สแพลช มีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) 

85.0  85.0   

หมายเหตุ: บริษัท สแพลช เอสเตท จ ากัด ลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 113 ล้านบาทเป็นทุน จดทะเบียน 85 ล้านบาท 
ด้วยการตดัหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 0.28 ล้านหุ้น 

นโยบายการลงทนุและการควบคมุบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัทที่มีศกัยภาพการเจริญเติบโต สร้าง
รายได้และผลก าไรให้กับกลุ่มบริษัทโดยโครงการลงทนุต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิตามที่ก าหนด ส าหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทโดยบริษัทจะส่งตวัแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน ทัง้นี ้การลงทุนจะเป็นไปได้ทัง้ใน
รูปแบบการลงทุนเองทัง้หมด การร่วมทุน หรือการลงทุนบางส่วน  อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่ไม่
สามารถส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการได้ 

3. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. พล.ต.อ.สมชาย  วาณิชเสนี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. ดร.พินิจสรณ์   ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

4. นายมานะ จนัทนยิ่งยง กรรมการ 

5. นายเอกภกัดิ์  นิราพาธพงศ์พร  กรรมการ 

6. นางเพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

7. นางมลฤดี   สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายอานนท์ พรธิติ กรรมการ 

ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. ดร.พินิจสรณ์   ลือชยัขจรพนัธ์ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายประสงค์  จรุงเบญจธรรม ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นางสาวพาขวญั  วงศ์พลทวี  ประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5. นายณฐัวฒุิ  อู่ยายโสม ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

6. นางสาวองัคณา เฉลิมชยักิจ ประธานฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 974,068,100 25.088 

2.  บริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 721,804,705 18.591 

3.  นาย สชุาติ ลือชยัขจรพนัธ์ 192,487,658 4.958 

4.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 171,839,900 4.426 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 153,005,155 3.941 

6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED* 112,218,263 2.890 

7.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 87,286,500 2.248 

8.  กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 61,381,400 1.581 

9.  กองทนุเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 58,272,000 1.501 

10.  นาย พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์ 58,238,522 1.500 

*SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED เป็นบริษัทจ ากดัจดัตัง้ขึน้ในสหราชอาณาจกัร 
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4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

ประวัติการเพิ่มทุนย้อนหลัง 3 ปี 

- ไม่มี - 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น
เงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น  

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล  
(บาทต่อหุ้น) 

วนัผลประกอบการ 

09/12/2563 เงินปันผล 0.0773 01/01/2563 - 30/09/2563 
11/03/2563 เงินปันผล 0.0618 01/01/2562 - 30/09/2562 
13/09/2562 เงินปันผล 0.091 01/01/2562 - 30/06/2562 
30/05/2562 เงินปันผล 0.091 01/01/2561 - 31/12/2561 
17/05/2561 เงินปันผล 0.045 01/01/2560 - 31/12/2560 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และการร่วมค้า 

1) บริษัท เวอริซายน์ จ ากัด บริษทัย่อยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช าระแล้วจ านวน 126.0 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเวอริซายน์เป็นผู้ ถือ
สญัญาเชา่ที่ดินบริเวณเลียบทางด่วนก่อนทางลงด่านพระราม 4 เพื่อติดตัง้ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

2) บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียก
ช าระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนและเรียกช าระแล้วจ านวน 570 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกจิให้เช่าส่ือโฆษณา
โดย เอ็มเอสดี เป็นผู้ ถือสญัญาเชา่ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์เลียบทางดว่นเอกมยั-รามอินทรา 

3) บริษัท แอด คูซีน จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ปัจจบุนัมีทนุจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 10.0 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกจิสื่อโฆษณาประเภทภาพน่ิง โดยแอดคซูีน 
เป็นผู้ ถือสิทธิสมัปทานป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์จากกรุงเทพมหานคร  

4) บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 45.0 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ปัจจบุนั
มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วจ านวน 1.25 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทดิจติอล  

5) บริษัท แพลน บี ซีเอส จ ากดั บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 80.0 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ปัจจบุนัมี
ทนุจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท และเรียกช าระแล้วจ านวน 8.0 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกจิสื่อโฆษณาภายนอกที่
อยู่อาศยัประเภทดิจิทลั
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานโดยสรุป 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันไตรมาสล่าสุด  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย.64 

สินทรัพย์ 
    

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 440 2,360 638 368 

เงินลงทนุชัว่คราว - 12 - - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,332 1,560 1,428 1,148 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตดัจ่ายภายใน 1 ปี 634 429 241 174 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 4 83 69 68 

สินค้าคงเหลือ - 13 12 9 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื่น -  13 23 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 79 64 62 130 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,489 4,521 2,463 1,920 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั - 11 - - 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น - - 691 778 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า - 15 36 25 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 370 118 120 121 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ - 8 8 - 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 2,238 2,425 3,011 2,922 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 5,129 5,494 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 541 562 362 317 

ค่าความนิยม 49 51 51 51 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 11 12 198 200 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตดัจ่ายมากกว่า 1 ปี 97 97 15 20 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  133 159 166 164 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,439 3,458 9,787 10,092 

รวมสินทรัพย์ 5,928 7,979 12,250 12,012 
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ิน     

หนีส้ินหมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร - - - 465 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 975 739 971 877 

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

2 20 2 2 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2 3 - - 

ส่วนหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 1,286 641 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 54 46 6 6 

รายได้รับล่วงหน้า 203 74 615 438 

ภาษีขายที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 105 111 104 92 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 28 24 37 21 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,369 1,017 3,021 2,542 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- สทุธิจากส่วน ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

6 6 3 2 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน   

- สทุธิจากส่วน ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

6 2 - - 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า   

- สทุธิจากส่วน ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 3,510 3,769 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8 9 8 9 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 56 47 38 33 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น - 8 16 20 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 76 72 3,575 3,833 

รวมหนีส้ิน 1,445 1,089 6,596 6,375 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน      

ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว 353 388 388 388 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 2,293 4,516 4,516 4,516 

ส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 29 29 29 29 

ก าไรสะสม      
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จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 46 46 46 46 

ยงัไม่ได้จดัสรร  1,328 1,398 1,002 968 

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ ถือหุ้น - (2) (701) (631) 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 4,050 6,375 5,280 5,316 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย 

434 515 374 321 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,483 6,890 5,654 5,637 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,928 7,979 12,250 12,012 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปี สิน้สุดวนัที่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

รายได้ 
     

รายได้จากการให้บริการ 4,012 4,861 3,724 1,624 2,121 

รายได้อื่น 27 58 44 18 32 

รวมรายได้ 4,039 4,919 3,768 1,642 2,153 

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทนุการขายและให้บริการ 2,643 3,173 2,941 1,351 1,825 

ค่าใช้จ่ายในการขาย จดัจ าหน่าย และให้บริการ 244 323 212 77 74 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 279 365 361 165 182 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - - - 29 

ค่าใช้จ่าย 3,166 3,861 3,514 1,593 2,110 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ค้า 

- (1) (6) (1) (11) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4 (2) (5) (4) (7) 

ต้นทนุทางการเงิน (1) (1) (90) (38) (98) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 876 1,054 153 6 (73) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (158) (197) (31) (5.8) (9) 

ก าไรส าหรับงวด 718 857 122 0.2 (82) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ

การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(1) (4) (5) (0.6) 1 
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   ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

- สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- - (696) (670) 69 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

- สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- 1 3 - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 717 854 (576) (670) (12) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.180 0.196 0.036 (0.0003) (0.0087) 

 

งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 876 1,054 153 6 (73) 

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 

   
  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 512 623 2,152 892 1,215 

ส่วนลดค่าเช่าตามสญัญาเช่า - - (372) (84) (211) 

ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า - - (2) (1) (2) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
(โอนกลบั) 

2 9 4 - (1) 

ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุ 

- - - - (1) 

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - (1) - - - 

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์
และตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 

- - - - 1 

ขาดทนุจากการด้อยค่าอปุกรณ์ -   - 9 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้ 

-   - 20 

(โอนกลับ) รายการปรับลดสินค้าคงเหลือ
เป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ 

- 8 - (1) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2 2 2 1 1 
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งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

- - (1) - - 

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 6 - - - 

ส่วนแบ่งขาดทนุ(ก าไร)จากบริษัทร่วมค้า - 1 6 1 11 

ส่วนแบ่งขาดทนุ(ก าไร)จากบริษัทร่วม (4) 2 5 4 7 

ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ - (2) - - - 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซื อ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

- - - - (9) 

รายได้ดอกเบีย้ (3) (29) (7) (4) (1) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1 1 90 38 98 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

1,386 1,674 2,030 852 1,064 

สินทรัพย์ด าเนินงาน เพิ่มขึน้ )ลดลง)      

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (289) (189) 121 397 281 

สินค้าคงเหลือ - (21) 1 1 3 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (69) 243 (112) (113) 50 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (15) (8) 16 9 (3) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 120 (42) 90 146 (3) 

รายได้รับล่วงหน้า 115 (136) 540 320 (177) 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 64 (3) 7 (36) (28) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น - (1) - - - 

เงนิสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 1,312 1,517 2,693 1,576 1,187 

จ่ายดอกเบีย้ (2) (2) (90) (38) (98) 

จ่ายภาษีเงินได้ (135) (221) (157) (73) (85) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,175 1,294 2,446 1,465 1,004 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผกูพนัลดลง(เพิ่มขึน้)  - (11) 11 - - 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั
ลดลง(เพิ่มขึน้) 

- (1) 13 - 1 
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งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่ไม่เก่ียวข้อง
กนัลดลง(เพิ่มขึน้) 

(3) (10) 1 - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

2 269 13 - 4 

เงินสดรับ (จ่าย) สทุธิจากการซือ้ธุรกิจ 17 (115) - - - 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการร่วมค้า - (15) (18) - - 

เงินสดจ่ายจากการลงทนุเพิ่มในบริษัทร่วม (330) (18) (8) - (7) 

เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามญัลดทนุให้ผู้มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุชองบริษัทย่อย 

- (10) (13) (2) - 

เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ์ (697) (523) (885) (480) (104) 

เงินสดจ่ายช าระเจ้าหนีค้่าซือ้อปุกรณ์ (43) (341) (117) (117) (281) 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (86) (101) (18) (14) (2) 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - (100) - (408) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทนุ 

- - - - 9 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 1 9 31 31 0.5 

ดอกเบีย้รับ 3 29 7 3 0.5 

เงินลงทนุในตราสารทนุเพิ่มขึน้ - - (1,560) (1,561) - 

เงินลงทนุชัว่คราวดลง(เพิ่มขึน้) 139 (12) - - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (997) (850) (2,643) (2,140) (787) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพิ่มขึน้ - - - - 465 

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

(14) (15) (20) (16) (1) 

เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้นตามสัญญาเช่า
การเงิน 

(1) (2) - - - 

เงินสดจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า - - (854) (317) (947) 

เงินรับค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ - 2,259 - - - 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทนุ - (1) - - - 

เงินรับค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 14 1 - - - 

เงินปันผลจ่าย (159) (675) (540) (240) - 



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  

 

63 

งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้านบาท) 

งวดปีสิน้สุดวนัที่ งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ มี ส่วนได้ เสียที่ ไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 

(19) (87) (106) (55) (5) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (179) 1,480 (1,520) (628) (488) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง - (4) (5) (1) 1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

(1) 1,920 (1,722) (1,304) (270) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันต้นปี 

441 440 2,360 2,360 638 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 
วันสิน้ปี 

440 2,360 638 1,056 368 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

• ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รายงานรายได้จากการด าเนินงานประจ าปี 2561 เท่ากบั 4,012 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34.6 
จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการขยายก าลงัการผลิตส่ือโฆษณาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่ือโฆษณา
ประเภทดิจิตอล และส่ือโฆษณาในสนามบิน ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน 4,861 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 21.2% จากปีก่อนหน้า จากการเติบโตที่สงูจากสื่อโฆษณาทุกประเภททัง้จากการขยายก าลงัการผลิต และยงัคงอตัรา
การใช้ส่ือโฆษณา (Utilization Rate) อยู่ในระดบัท่ีดี ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตวั และใน
ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน 3,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.4 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของ
วิกฤติการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบในธุรกิจส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม อีก
ทัง้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทาให้หลายบริษัทด าเนินการลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาลงอย่างมาก 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 เท่ากบั 2,121 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้าโดยมีปัจจยัหลกัดงัต่อไปนี ้
- การเติบโตของรายได้ส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยั ส าหรับ 6 เดือนแรก ของปี 2564 มีรายได้เท่ากบั 1,546 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตจากส่ือโฆษณาภาพนิ่ง และส่ือ
โฆษณาในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าสะดวกซือ้ ซึ่งเติบโตร้อยละ 113.1 และร้อยละ 212.7 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

- การเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Engagement Marketing ส าหรับ 6 เดือนแรก ของปี 2564 มีรายได้เท่ากับ 575 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า จากการเติบโตจากธุรกิจด้านสปอร์ต มาร์เก็ต
ติง้ ซึง่เติบโตร้อยละ 349.5  เนื่องจากการบริหารสิทธิทางการตลาดส าหรับการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 

• ใน 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเป็นบวกอย่างต่อเนื่องตลอด โดยในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ เท่ากับ 643 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลจากการพฒันาส่ือโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มเติม และความสามารถในการหา
รายได้จากส่ือโฆษณาที่เพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึน้
และมีการเพิ่มคอนเท้นท์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 743 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.6 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า มีสาเหตุมาจากการพัฒนาส่ือโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มเติม และความสามารถในการหารายได้จากส่ือ
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โฆษณาที่เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 140 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 81.1 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

• บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3,052.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากอตัรากาไรขัน้ต้นที่ลดลง ผลกระทบจากมาตรฐานบญัชี TFRS16 และรายการพิเศษจากการตัง้
ส ารองค่าเผ่ือด้อยค่าทรัพย์สินของสื่อโฆษณาที่กระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ 

• พัฒนาการที่ส าคัญระหว่างปี 2561-2564 จากการเดินหน้าการพัฒนาคอนเทนท์ให้ครอบคลุมทุกด้านพร้อมมองหา
พนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ได้แก่ 
ปี 2561 

- การขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วมร่วม (Engagement Marketing) ผ่านการลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ 
จ ากดั เพื่อน าคอนเท้นท์ดนตรีคณุภาพมาช่วยสร้างความผกูพนัระหว่างผู้บริโภคกบัแบรนด์สินค้าและบริการ 

- เปิดตวัโครงการ Central world connect  ที่บริเวณหน้าห้างศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวร์ิล ซึง่เป็นจอ Interactive DOOH ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นจอแรกในทวีปเอเชียด้วยงบลงทนุกว่า 400 ล้านบาท  

- การเปิดตัวการแข่งขัน E-League Pro ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการครัง้แรกใน
ประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยและ Konami ผู้พฒันาเกมส์ชัน้น าจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

ปี 2562 

- ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ VGI  ซึ่งเป็น 2 ผู้น าตลาดส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยั เพื่อพฒันาธุรกิจร่วมกันทัง้ใน
ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยั น าเสนอโซลชูัน่การตลาดที่ครบวงจร 

- การเข้าลงทนุในบริษัท สแพลช มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัประเภทภาพน่ิง  
- การขยายธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติง้ด้วยการเปิดตวัวง CGM48 ซึ่งเป็นวงน้องสาวของ BNK48 เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

ในธุรกิจมิวสิคมาร์เก็ตติง้  
- การลงนามเป็นตวัแทนบริหารสิทธิทางการตลาดส าหรับการแข่งขนัโอลิมปิกโตเกียว 2020 
- การลงนามบริหารส่ือโฆษณากับ บมจ. ซีพีออลล์ เพื่อขยายการให้บริการส่ือโฆษณา ณ จุดขาย (Retail Media)  

ภายในร้าน 7-Eleven  
ปี 2563 

- บริษัทฯ สามารถติดตัง้จอ LED ในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-Eleven ได้ครบ 1,000 สาขาได้ตามเป้าหมาย ณ สิน้เดือน
พฤศจิกายน 2563 และมีแผนขยายส่ือโฆษณาในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-Eleven ให้ครอบคลมุกว่า 1,500 สาขาทัว่ประทศ
ไทยภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

- บริษัทร่วมมือกับบริษัท เรซอพั เวิร์ค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทจดักิจกรรมกีฬาและงานอีเวนท์วิ่งมาราธอนในรูปแบบ Sport 
tourism theme จัดการแข่งขันตามเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันที่ได้รับ
มาตรฐาน IAAF โดยใช้ส่ือนอกที่อยู่อาศยัของบริษัทในการโปรโมทการจดักิจกรรมและการท่องเที่ยวของแต่ละจงัหวดั
ร่วมกบัการสนบัสนนุด้าน Sponsorship เพื่อเพิ่มมลูค่าและต่อยอดธุรกิจ Sport marketing 

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Excellent CG scoring 5 ดาว ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2560-2563 จากความยึดมัน่ในการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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(Sustainability Development) เพื่อส่งเสริมระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย 

- บริษัทฯ ด ารงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน SET100 ในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564 เนื่องจากเป็น
หลกัทรัพย์ที่มีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องในการซือ้ขายสงูสดุ 100 อนัดบัแรก 

- บริษัทฯ ได้รับรางวลัแห่งความสาเร็จจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการ
ดาเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) ที่มีมลูค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตัง้แต่ 10,000 – 30,000 ล้านบาท ปี 2563, รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ปี 
2563 และรางวลัผู้บริหารสงูสดุรุ่นใหม่ดีเด่น (Outstanding Young Rising Star CEO Awards) ปี 2562-2563 

ปี 2564 

- บริษัทฯ ได้ยกระดบัและสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศยัด้วยการใช้เทคนิค 3 มิติ บนจอดิจิตอล เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ที่สมจริงให้แก่ผู้ชม ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดตวัโชว์การต่อสู้ระหว่างมงักรจอมราชนัย์และคิงคอง บน
จอดิจิตอลขนาดใหญ่ 4 จอเรียงกัน ณ บริเวณลานพาร์คพารากอน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการ
เปิดตวัแคมเปญดงักล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มลกูค้าและถกูน ามาพดูถึงบนโลกออนไลน์ โดยโพสถกู Retweet กวา่ 
60,600 ครัง้ 

- เปิดตวัเกมมือถือ HITMAN REBORN ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 200,000 ครัง้ พร้อมสร้างรายได้กว่า 3.5 ล้านบาท ใน
ระยะเวลาเพียง 3 วัน หลังการเปิดให้บริการเกมมือถือ Katekyo Hitman Reborn อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  28 
มิถนุายน 2564 ที่ผ่านมา เกม Hitman Reborn ติด Top Chart เป็นอนัดบัสองทัง้ในระบบ iOS และ Android จากยอด
การดาวน์โหลดกว่า 200,000 ครัง้ พร้อมทัง้สร้างรายได้กว่า 3.5 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 3 วนั เท่านัน้ โดยท าการ
โปรโมทผ่านส่ือ OOH ของบริษัทควบคู่ส่ือออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการต่อยอด
ธุรกิจ  Engagement marketing ส่งผลให้ Cost per install อยู่ที่ประมาณ 10 บาท/ Install ซึ่งมีค่าต ่ าที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัเรทปกติซึง่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 40-60 บาท/Install 

- บริษัทสามารถติดตัง้จอ LED ในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-Eleven ได้ครบ 1,150 สาขา ได้ตามเป้าหมาย ณ สิน้ไตรมาส 
2/2564 โดยมีแผนขยายส่ือโฆษณาในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-Eleven ให้ครอบคลมุกว่า 2,000 สาขาทัว่ประทศไทยภายใน
ปี 2564 

- บริษัทฯ แบ่งปันพืน้ที่ส่ือโฆษณาผ่านโครงการ “ฝากร้านผ่านจอ” เพื่อช่วยโปรโมทร้านค้า SMEs ประเภทร้านอาหาร 
เคร่ืองดื่มและเบเกอร่ี ท่ีได้รับผลกระทบจากการประกาศปิด ไม่ให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้าน และอยู่ในพืน้ที่
ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สมุทรปราการ, 
สมุทรสาคร) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทจะน าภาพร้านค้าขึน้
ประชาสมัพนัธ์บนจอดิจิตอลของแพลนบี 250 จอทัว่ประเทศ  

ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ   

- ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,012 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 จาก 12,250 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้า 

- บริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 6,375 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จาก 6,595 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก
การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 
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- บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 5,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จาก 5,655 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เนื่องจากกาไรสทุธิที่ลดลงของบริษัท  

สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 368 ล้านบาท ลดลง 270 ล้านบาท จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 โดยในระหว่างงวดมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานสทุธิเท่ากบั 1,004 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุนสทุธิเท่ากับ 787 ล้านบาท กระแสเงินสดที่จดัหาไปในกิจกรรมการจดัหาเงินสทุธิเท่ากับ 488 ล้านบาท 
ถึงแม้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ COVID-19 บริษัทยงัคงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานให้
เป็นบวกได้ และมีจ านวนเงินเพียงพอต่อการลงทนุและขยายโครงการต่างๆ ในอนาคต 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PLANB-W1) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย ออกโดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย 
ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตดัเศษทิ ง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ราคาเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บาท (ไม่คิดมูลค่า) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวที่ราคา 8 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  บริษัทฯ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีความผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับ
ทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส านกังาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (หากมี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสิทธิและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ในวนัและเวลาท าการของบริษัทฯ หรือส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ (หากมี) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมายดงัต่อไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แพลน บี 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 รวมทัง้ที่มีการแก้ไข (หากมี) 

ตลำดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ผู้ ที่
ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดัเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท 
แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 

ใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 ชนิดระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี 
มี เดีย จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  1 และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท แพลน บี มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญ



   

 

แสดงสิทธิฯ ซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน
วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

หากวันก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ใด หรือ
วันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนด การใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

วันใช้สิทธิครัง้แรก หมายถึง วนัที่ 12 เมษายน 2565 (เลื่อนจากวนัที่ 13 เมษายน 2565 
เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ)  

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย 

หมายถึง วนัที่ 13 มกราคม 2568 

วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ หมายถึง วนัที่ 14 มกราคม 2565 

วันท ำกำร หมายถึง  วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์  และไม่ เป็น
วนัหยดุท าการของบริษัทฯ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธฯิ หรือสมุดทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่เก็บ
รักษาโดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
สิทธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ
สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 



   

 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทัง้หุ้ น
สามัญที่จะออกใหม่ เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้
ข้อก าหนดสิทธิ 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ชื่อผู้ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

: ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PLANB-W1)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : วนัที่ 14 มกราคม 2565 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (วนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ คือวันที่ 14 มกราคม 2565 วันที่ครบก าหนดคือ วันที่ 13 
มกราคม 2568 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือวันที่ 13 
มกราคม 2568 ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะพ้นสภาพจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ครัง้แรกเมื่อครบก าหนด 3 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ในครัง้ถัดไปได้ในวันท าการสุดท้ายของทุกสิน้ระยะเวลา 6 เดือน 
นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (โปรดดูรายละเอียดของ
ระยะเวลาการใช้สิทธิในข้อ 1.4.1) 

ทัง้นี ้วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ซึ่ง
ตรงกบัวนัที่ วนัที่ 13 มกราคม 2568) 

หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรงกับ



   

 

วันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว 

จ านวนที่จดัสรร : ไม่เกิน 155,302,725 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้ 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

: ไม่เกิน 155,302,725 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ที่จองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องเป็นผู้
ถือหุ้ นที่มีชื่อปรากฏในวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับการ
จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) (Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในอตัราสว่น 2 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย  

ทัง้นี  ้ในกรณีที่มี เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการ
ค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิฯที่
เหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะท าการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯส่วนที่ เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯในจ านวนเท่าที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1 
หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.5  

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : 8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ในหวัข้อ 1.5) 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 



   

 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จากการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิท ธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักท รัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น : โปรดพิจารณาผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ในข้อ 1.16 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุก
ราย โดยในสว่นของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบชุื่อศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ นัน้ นายทะเบียนจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

- ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จ านวนดังกล่าวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ในขณะนัน้ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่
สามารถใช้ยนักับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุด
ทะเบียนที่ เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้ รับโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

- ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ แทน  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จ านวนดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดย



   

 

จ านวนดงักล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4 เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกล่าวเป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไข
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ไว้ในชื่อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียน
ไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็
ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่ว 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
จะสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ระบุชื่อเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอน
คนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดงักล่าว 
(แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงั
แสดงการโอนไว้ด้วย 

- ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ จะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้
ลงลายมือชื่อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ครบถ้วนแล้ว 

- ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียน
การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว 



   

 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของ
นายทะเบียนในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการ
ที่นายทะเบียนก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลง
ลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทัง้หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมทัง้หลกัฐานอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนก าหนด 

- นายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันท าการนบัแต่
วนัที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่
เก่ียวข้องครบถ้วนในกรณีที่ไม่ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ครบถ้วนในกรณีที่ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ 

- นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด าเนินการตามค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมายหรือขัด
ต่อข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ ขอ
ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.4.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้แรกเมื่อครบก าหนด 
3 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้ถัดไปได้ในวนัท าการสดุท้ายของทุก 6 เดือน นบัจาก
วนัที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ วันท่ีใช้สิทธิ 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 1 12 เมษายน 2565 (เลื่อนจากวนัที่ 13 เมษายน 



   

 

2565 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 2 12 ตลุาคม 2565 (เลื่อนจากวนัที่ 13 ตลุาคม
2565 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 3 12 เมษายน 2566 (เลื่อนจากวนัที่ 13 เมษายน 
2566 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 4 12 ตลุาคม 2566 (เลื่อนจากวนัที่ 13 ตลุาคม
2566 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 5 12 เมษายน 2567 (เลื่อนจากวนัที่ 13 เมษายน 
2567 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 6 11 ตลุาคม 2567 (เลื่อนจากวนัที่ 13 ตลุาคม
2567 เนื่องจากวนัดงักลา่วไม่ใช่วนัท าการ) 

วนัใช้สิทธิครัง้ที่ 7 (ครัง้ที่สดุท้าย) 13 มกราคม 2568 

 

หากวนัก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว  

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ ส าหรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ดงักลา่วและให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยจะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายในระหว่าง 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายในช่วงเวลา [9.00] น. ถึง [16.00] น. หากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ใดไม่ตรงกับวนัท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว  ยกเว้นส าหรับวนัก าหนดการใช้สิทธิ



   

 

ครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย  

ทัง้นี  ้เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วได้ 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลายื่นความจ านงในการใช้สิทธิ  อัตราการใช้สิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะ
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 21 
วนัก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายSP 
ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่วัน
ปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ตรงกับวนัหยุด ท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้า
วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดังกล่าว ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะพักการซือ้ขายตัง้แต่วัน
ปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว จนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์: 02-530-8053-6 
โทรสาร: 02-530-8057 
Website: www.planbmedia.co.th  

1.4.5 วิธีการใช้สิทธิและขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.planbmedia.co.th/


   

 

ในกรณีมีการแต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

1.4.6 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ที่
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.planbmedia.co.th) โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดย
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิในหวัข้อ 
1.4.2 ตามที่ระบขุ้างต้น 

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้ น (Scrip) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
สามารถใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ออกจากระบบไร้ใบหุ้นหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) 
ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี ) ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่ อน าไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการด าเนินการใช้สิทธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ตามสถานที่ติดต่อตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 1.4.4 ข้างต้น 
หรือตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึง่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน  และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความ

http://www.planbmedia.co.th/


   

 

จ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่ 
www.planbmedia.co.th 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุน
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้าม)ี 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และส่ง
หลกัฐานการช าระเงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาส าเพ็ง ประเภทบญัชี: บญัชีออมทรัพย์ ชื่อบญัชี : บริษัท แพลน 
บี มีเดีย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บญัชี 112-0-58049-1 โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงิน
ที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย 
หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ โดยเช็ค
บุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนก าหนดการใช้สิทธิ 3 วนัท าการ และ
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้
ด้วย หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิด
จากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือ
ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้
นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะจดัส่งใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือ
ว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ หรือตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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ง) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้า
มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บคุคลสญัชาติไทย  : ส า เนาบัต รประชาชน  ห รือส า เนาบัต ร
ข้ าราชก าร  ห รือส า เน าบั ต รพ นั ก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรง
กับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกลุ เป็นต้น) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลต่างด้าว  : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)   นิติบคุคลในประเทศ  : ส าเนาหนั งสื อ รับ รองบ ริษั ทที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับ
จากวนัที่ยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการ   ผู้ มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
หนั งสื อ รับ รองบ ริษั ทนั น้  และ เอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

4)   นิติบคุคลต่างประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ 
และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5)   คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ยนรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ 



   

 

พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่
กรณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่
กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิ
ที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ในครัง้นัน้ๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม 

1.4.7 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5 

1.4.8 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ 
ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น 
หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็น
จ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้วท า
ให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและ
จะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 10 วนัท าการนับ
จากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะ
ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.9 ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ 
โดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า  



   

 

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ านวนเงินที่บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องท าการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และ/
หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
จะจดัส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารที่ได้รับ (แล้วแต่กรณี) 
และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ภายใน 10 วนันบัจากวันก าหนดการใช้สิทธิ  ให้ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินัน้
สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะ
ไมรั่บผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ช าระจ านวนเงินในการ
ใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวที่จะถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินใน
การใช้สิทธิ ซึ่งตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิ
ในขณะนัน้  

การกระท าใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิให้ถือว่าเป็น
ที่สดุในแต่ละครัง้ของการใช้สิทธิ   

1.4.11 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิไม่สามารถคืนเงินสว่นที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 10 วนันบัแต่วนัที่ใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นก าหนด 10 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ท าการส่งเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือ
ใบส าคญัสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ



   

 

โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.4.12 เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  กล่าวคือ ได้ส่ง
มอบทัง้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิ
ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

1.4.13 เม่ือพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้น
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

1.4.14 บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัก าหนดการใช้สิทธิ
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้ นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิ 

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะ
เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการ
จดแจ้งชื่อของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15 ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถ
ใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคล
ต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจ ากัดสิทธิตามสดัส่วน
การถือหุ้นที่ระบใุนข้อบงัคบับริษัทฯ 

1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 



   

 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญตลอดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้

1.5.1 เม่ือบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มีผลบงัคบั
ใช้ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
ซึง่การปรับสิทธินีท้ าเพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจ านวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่
มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1 = Price 0 x Par 1 
Par 0 

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 
Par 1 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Par 1 คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึง่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้



   

 

ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ 
จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์
ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอ
ขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกัน ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวน
หุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายพร้อมกันดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและ
ราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ" มาค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้ 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ"  ได้ก าหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัที่ใช้ในการค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก เท่ากับ มูลค่าการซื อ้ขายหุ้นสามัญ
ทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี
การซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการ
ค านวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้



   

 

Price 1 =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
[MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
[(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ  ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมุดทะเบียนหรือวนัก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อ
การจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ของ    ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญั ที่ออกใหม่แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
การออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป  และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ 



   

 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้
ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/
หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กับประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัท
ฯ จะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) 
รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่ต้องออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 
ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้หลกัทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอ
ขายพร้อมกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
จาก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เท่านัน้ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 
1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามัญ ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถื อหุ้ นเดิม (Rights 
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 



   

 

[MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
[(A x MP) + BX] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนหรือวันก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นเพื่อการ
จองซื อ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้
สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญตามที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก
การออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ ให้สิท ธิที่ จะแปลงสภาพ / 
เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น
สามัญ ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคล



   

 

ในวงจ ากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามญั 

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นั
แรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย 
XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
(A + B) 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
A 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วันก่อน
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น หรือวนัก่อนวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ [90] ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ หลงัหักภาษีเงินได้และหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาปีบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้



   

 

หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) [PlanB to 
confirm 90% ratio] 

ทัง้นี ้อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออก
จริงจากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิตามงบตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหักภาษีเงินได้และหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตาม
กฎหมาย ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาปีบญัชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่าย
ออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วัน
แรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
MP 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 
[MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้ นที่จ่ายในอัตราร้อยละ [90] โดยค านวณ
จากก าไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุน
สะสมและส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานใน
รอบปีบญัชี หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล 



   

 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม  
โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดงักล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ 
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับ
จ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้
สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ 
และให้บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ทันทีนับแต่วันที่มีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของ
วันที่มีการปรับสิทธิมีผลใช้บังคับ และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วด้วยภายในระยะเวลา 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่
มีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 

1.5.7 การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อ
กนั และจะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคา
ตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ส าหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้
ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดับดังนี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 
และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการ
ใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้และอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่
กรณีการรวมหุ้น ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิ
ใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ (จ านวนหุ้นสามัญ
ค านวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจ านง
การใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้ นออกมาเป็นเศษหุ้ นให้ตัดเศษของหุ้ นนัน้ทิง้) ในกรณี
จ านวนเงนิที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่
ค านวณตามสูตรมีราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ น
สามญัเท่านัน้ เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้
อตัราการใช้สิทธิที่ค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทน
การปรับอตัราการใช้สิทธิก็ได้ 



   

 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ 
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะ
ด าเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ 
รายละเอียดวิธีการค านวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใช้สิทธิใหม่ วนัที่การปรับสิทธิมี
ผลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาด
หลกัทรัพย์ โดยจะแจ้งทันทีก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต.ภายใน 15 วนันบั
แต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิม่เติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

1.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยชดัแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไข
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคญั เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขดั
ต่อบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคับ
ทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ กระท าได้โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจาก 
บริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงั
ที่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 



   

 

1.6.4 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อก าหนดสิทธิในเร่ือง อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย
และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปยังผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 
วนั นบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทฯ ต้อง
เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว 
ภายใน 30 วนันบัแต่เกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ อย่างเป็นนัยส าคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อก าหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ที่ยัง
มิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัประชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยได้ท าเป็นหนงัสือที่ระบุเหตผุลอย่างชดัเจนในการขอให้มี
การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะด าเนินการปิดสมุดทะเบียน
เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชผุู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  



   

 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุเนื่องจากผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุ สถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียก
ประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัส่งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบางสว่นซึง่มีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้อง
จัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานที่ประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หมายถึง 
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ใน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มี
สว่นได้เสียซึง่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมต ิ

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่มาเข้าร่วมประชมุท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออก
เสียงชีข้าด 

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่ต ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 



   

 

ทัง้หมด ซึง่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทัง้หมด
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบ
องค์ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้  

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป 
หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 วันนับจากวันก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้
ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ  

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นัน้จะได้เข้าร่วมประชุมด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทฯ ในด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะแจ้งมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ที่
ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือ
เป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือว่าการประชมุและ
มติทัง้หลายได้กระท าโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชมุผู้ ถือในส าคญัแสดงสิทธิได้ 

1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด 



   

 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
นับตัง้แต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทาง
ระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัเดียวกันกับที่บริษัทฯ 
แจ้งส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้

1.7.15 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชุมได้ทันภายในอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่า
การด าเนินการประชมุสิน้สดุลงและไม่ได้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอยีดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้
สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว สามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่
ระบไุว้ในข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ 
และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วนัท าการ นับจากวนัที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้ง
ความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นก าหนด 14 วันท าการ ดังกล่าว
จนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
ค าสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้
ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 



   

 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตร
การค านวณดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย เท่ากบั   B x [MP – EP] 

โดยที่ B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ 
ตามอตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ซึ่งผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 

EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข

การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นที่สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บุคคลธรรมดาและนิติ

บคุคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าว 

ซึง่ข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของ

จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี  ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชย

ค่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้

บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

 1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้

สิทธ ิ

สถานะของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจ านงใช้

สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  อันเนื่องมาจากการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ได้

แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่ม

ทนุช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ได้น าหุ้น

สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือ



   

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ

ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคัญ

แสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคับใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจ

ได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แต่ไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่มีการปรับสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ 

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวน

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิภายใน  14 วัน นับตัง้แต่วันก าหนดการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตาม

จ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้แต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว

เนื่องจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 หรือเรียกว่า PLANB-W1 

จ านวนไม่เกิน 155,302,725 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้ น

สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมี

มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 388,256,810.10 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 433,847,627.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

465,908,174 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 46,590,817.40 บาท เพื่อรองรับ  

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights  Offering)  และ  



   

 

(2) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รับจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

1.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิไม่เกิน 155,302,725* หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 8.00 บาท 

หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไมเ่กิน 155,302,725* หุ้น  

* คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวน 310,605,449 หุ้น 

 1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

หากมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

เสนอผ่านที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ ต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวข้องตาม พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และ

ส านกังาน ก.ล.ต. 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญัในแต่ละครัง้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ  



   

 

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญสิทธิ PLANB-W1 หุ้ นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ประมาณร้อยละ 1.67 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

– ราคาตลาดหลงัเสนอ

ขาย 

 ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 

= 6.45 – 6.34 

 6.45 

= ร้อยละ 1.67 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคา

เสนอขายหุ้นสามญั RO x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO) 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO 

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

 3,882,568,101 +310,605,449 

= 6.34 

หมายเหต ุ: ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของบริษัท ย้อนหลงั 7 

วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 



   

 

กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13 - 21 กันยายน 2554 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่ง

เท่ากบั 6.45 บาท 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบ

ด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 0.75 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคา

ตลาดหลงัเสนอขาย 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 6.45 – 6.40 

 6.45 

= ร้อยละ 0.75 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น เท่ากบั 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + 

(ราคาเสนอขายหุ้นสามญั RO x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

RO) + 

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PLANB-W1 x จ านวนหุ้น

รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ PLANB-W1) 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + 

จ านวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ 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 

= ร้อยละ 6.40 



   

 

หมายเหต ุ: ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของบริษัท ย้อนหลงั 7 

วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 

กล่าวคือ ระหว่างวันที่  13 - 21 กันยายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่ง

เท่ากบั 6.45 บาท 

(2) ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น แต่ไม่ใช้สิทธิแปลง

สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 ทัง้จ านวนผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร

จากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน

การถือหุ้นเท่านัน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยสตูรการค านวณดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอ

ขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว 

 

= 107,628,640 

 3,882,568,101 

= 0.0277 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้น



   

 

ที่เสนอขาย RO 

 

= 107,628,640 

 3,882,568,101 + 310,605,449 

= 0.0257 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution  

= 0.0277 – 0.0257 

 0.0277 

= ร้อยละ 7.41  

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น และผู้ ถือใบส าคญัแสดง

สิทธิใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วน

แบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 10.71 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว 

 

= 107,628.64 พนับาท 

 3,882,568,101 



   

 

= 0.0277 บาทต่อหุ้น 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 

 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอ

ขาย RO+ จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพ   PLANB-W1 

 

= 107,628.64 พนับาท 

 3,882,568,101 + 310,605,449 

+155,302,725 

= 0.0248 บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution  

= 0.0277 - 0.0248 

 0.0277 

= ร้อยละ 10.71 

หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

(3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น และเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลง

สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ PLANB-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้

รับผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

บริษัทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลือจากการ

เสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น 



   

 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผู้ ใช้สิทธิ

มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ ถือหุ้นเดิมจะ

มีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับสดัส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ PLANB-W1 

 จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO  

+ จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ   

PLANB-W1 

= 155,302,725 

 3,882,568,101 + 310,605,449 +155,302,725 

= ร้อยละ 3.57 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิฯ 21 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP 

(ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทฯ มีข้อจ ากัดการโอนหุ้นอนัสืบเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือ

หุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตาม

วิธีการใช้สิทธิจนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทยมีจ านวน



   

 

เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุใน

ข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบงัคบัในอนาคต 

 2.2.2 หากข้อจ ากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สญัชาติ

ไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน  ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตาม

จ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

บริษัทฯ จะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ไม่

สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สญัชาติไทย

ดงักล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนแบบ

แสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิใน

ครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และเงินตาม

จ านวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่น

ความจ านงการใช้สิทธิในสว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการ

ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน 

เม่ือการเข้าถือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่ขดัต่อข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วนการ

ถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้

บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้

สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยัง

ไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขดัต่อ

ข้อจ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ

ดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัดการโอนหุ้น 

เร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ 

จะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่



   

 

สญัชาติไทยตามล าดับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนด

ในการใช้สิทธิในครัง้นี ้หาก ณ วนัใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่สามารถ

ใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ๆ โดยผู้

ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ

บริษัทฯ และบริษทัฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใด

จากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ือง

สดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มใิช่สญัชาติไทย 

3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ

หุ้น(Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด 

ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์บริษัท ศนูย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบ

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ 

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ 

“บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่ อผู้ ฝำก” และศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝาก

หลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดง



   

 

สิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และ ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 

วนัท าการ นับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ ของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ชื่อของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคญั

แสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่

ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน จะน าใบส าคัญ

แสดงสิทธิฯ ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด

บญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 

วันท าการนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญ

แสดงสิทธิฯ ต้องการขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถอนใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี

ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ 

ก าหนดดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาด

หลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ท าการซือ้

ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ด าเนินการ

ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้

3.2.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้น

สามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่ง

มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ

รับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือที่ระบุในแบบแสดงความ



   

 

จ านงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในตลาดหลกัทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจาก

การใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่

ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝาก

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มี

บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีศู้นย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ ฝำก” 

และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้น

สามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัท

หลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ที่ได้รับการจัดสรร

ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาด

หลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 

3.2.2 ชื่อของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้

ขายหลักทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์

ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน 

3.2.3      ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที่จะ
ฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
กรณีนี  ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้ นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วัน



   

 

ท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้
ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี  600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/
หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท า
การซือ้ขายได้ใน ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว 

4 ผลบังคับข้อก ำหนดสทิธิและกฎหมำยที่ใช้บงัคับ 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย โดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย  และหากมีข้อความใดๆ ใน
ข้อก าหนดสิทธินีข้ดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ แทนข้อความของ
ข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในสว่นที่ขดัแย้งกนันัน้ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

 
-พินิจสรณ์ ลือชยัขจรพนัธ์- 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
 ใบจองซ้ือเลขท่ี ................................................................... 

ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 310,605,449 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
                               มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในอตัราส่วน 12.50 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท 

ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นจะได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีได้รบัจดัสรรต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
วนัทีจ่องซื้อ     วนัที่  20 ธนัวาคม 2564    21 ธนัวาคม 2564   22 ธนัวาคม 2564   23 ธนัวาคม 2564   24 ธนัวาคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซึ่งเป็นตวัแทนการรบัจองซื้อ ของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจ าตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบต่างดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่…………….…….…………………………………………… 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)  (Record Date) ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  
ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) (Record Date) มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชดัเจน) จ านวนหุ้นท่ีจองซ้ือ (หุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตวัอกัษร) 
 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน    
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกนิสทิธ)ิ     

รวม    
ผูจ้องซื้อตอ้งยื่นใบจองซื้อน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้น (ส าเนา Bill Payment ตามแบบทีก่ าหนด) ณ ทีท่ าการของบวัหลวง ตามทีแ่จง้และก าหนดไว ้ เท่านัน้ โดยสามารถช าระค่าจอง
ซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย  
1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    ดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) เลขทีเ่ชค็.....................................................ลงวนัที.่..............ธนัวาคม 2564 ธนาคาร...................................สาขา.......................................... สัง่จ่ายในนาม “บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการ
จองซ้ือหุ้น“ ลงวนัทีไ่ม่เกนิและตอ้งยื่นผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร ก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวนัที ่22 ธนัวาคม 2564 และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขที่หนังสอืเดนิทางตามขอ้มูลจรงิหน้าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น      
โดยสแกน QR Code ทีป่รากฎบนหน้าจอการท ารายการการจองซื้อผ่านเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อช าระเงนิไดท้นัท ี
 การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking    การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร....................................................................................... 
ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซ้ือโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อน าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการช าระค่าจองซ้ือท่ีเคาเตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill 
Payment ทัง้น้ี ผู้จองซ้ือหุ้นจะได้รบัการยกเว้น ค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง สามารถตดิต่อแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หน้าทีผู่ดู้แลบญัชขีองท่าน (“IC”) หรอืแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซื้อ สามารถช าระเงนิดว้ยวธิ ีดงัน้ี 
 ช าระโดยโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ..............................................................    และยื่นเอกสารการจองซื้อใหค้รบถ้วนตามทีก่ าหนด 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวดงัต่อไปน้ี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึงเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั.....................................................................

สมาชิกผู้ ฝ ากเลขที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . น า หุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ เ ข้าฝากไว้กับบริษัท  ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์  (ประ เทศไทย )  จ ากัด  (“TSD”) เพื่ อ เข้าบัญชีซื้ อ ข ายหลักทรัพย์
ชื่อ…………………………………………………………………….…… เลขที่....................................... ซึ่งขา้พเจ้ามอียู่กบับรษิัทนัน้ (ชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยต์้องตรงกบัชื่อผู้จองซื้อ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้
สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใินชื่อของผูจ้องซื้อแทน) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
สมาชกิเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผู้จองซื้อจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ TSD ก าหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเข้าบญัชี สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี โปรด
กรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรฐั  (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD 
ทัง้น้ี ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสทิธ ิแทน 
และจะจดัส่งใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสทิธ ิทางไปรษณีย ์ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นสามญัท่ีปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ตามสดัส่วน 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิให้ขา้พเจ้า ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชื่อผู้ถอืหุน้
สามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายให้บรษิัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธ ิ
และส่งมอบใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธเิท่านัน้) (บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่้ถือหุ้น
ไม่สามารถขายหุน้สามญัหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้) 

ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่จองซื้อ ขา้พเจ้าตกลงให้คนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัควบใบส าคญั
แสดงสทิธ ิโดย (กรณีไม่ระบุเลอืกจะด าเนินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี่ก าหนด) 
  โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของขา้พเจ้าตามที่ปรากฎรายละเอียดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Record Date) ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2564 เฉพาะธนาคารที่ก าหนด 8 ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ในกรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการดว้ยวธิน้ีี บรษิทัฯ
หรอืตวัแทนสงวนสทิธใินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี่ก าหนด 

 สัง่จ่ายเชค็ขดีคร่อมเฉพาะในนามของขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุ้นสามญัทีป่รากฎ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับวัหลวง บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว้ 
ค ารบัรองและข้อตกลงของผู้จองซ้ือ 
ขา้พเจ้าขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธน้ีิ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ได้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มช าระค่าจองซื้อ หรอืหากเช็คบุคคล/แคชเชยีรเ์ช็ค/ดร๊าฟท์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจ้าสละ
สทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว   
ขา้พเจ้าไดศ้ึกษาขอ้มูลในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษิัทฯ รวมทัง้สารสนเทศและเอกสารแนบแล้ว และยนิยอมผูกพนัตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดงักล่าวรวมทัง้วธิกีารจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้ที่ใช้บงัคบัอยู่และที่จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายหน้าอีกด้วยขา้พเจ้าขอรบัรองว่า ขา้พเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดมิและได้รบัจดัสรรการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจ้าขอสละสทิธจิองซื้อหุ้นเพิม่ทุนในจ านวนที่จะท าให้ขา้พเจ้ามหีน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศที ่ทจ. 12/2554”) หากการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ (ในกรณีทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ)ิ มผีลท าใหข้า้พเจา้ (รวมถงึบุคคลตามมาตรา 258 
ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ของขา้พเจา้) ถอืหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ (Tender Offer) ตามทีก่ าหนด
ในประกาศที ่ทจ. 12/2554 และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้การท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที ่ทจ. 12/2554  
ใบจองซ้ือน้ีมีความส าคญั และผู้จองซ้ือพึงให้ความสนใจ การน าส่งใบจองซ้ือน้ีกระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท่ีได้รบัใบจองซ้ือน้ี และไม่พึงถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับุคคลอื่นใด 
(นอกจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซ ้าในรูปแบบใด ๆ ใบจองซื้อน้ีควรถูกศึกษาควบคู่ไปกบัหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้น และการขอจองซื้อหุ้นของบรษิัทฯ นัน้จะเกิดขึ้นได้และได้รบัการยอมรบัโดย
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อทีร่ะบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้นเท่านัน้ 
  ลงชื่อ ................................................................................... ผูจ้องซื้อ 
  (.........................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิ ของบริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซื้อ     วนัที ่ 20 ธนัวาคม 2564    21 ธนัวาคม 2564   22 ธนัวาคม 2564   23 ธนัวาคม 2564   24 ธนัวาคม 2564 ใบจองซื้อเลขที ่................................................... 
บรษิทัฯ หรอืบวัหลวง ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ..................................................................................................................... เพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน ................................................. 
หุน้                                                                            รวมเป็นเงนิ ........................................................ บาท โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย  
1)  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุง เทพ จ ากัด (มหาชน)    การโอน เงิน     ด ร๊าฟท์ / แคชเชียร์ เช็ค / เช็คบุคคล  เ ลขที่ เ ช็ค  ….………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .……. ลงวันที่  . . . . . . . . . . . .  ธันวาคม 2564 
ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment  การโอนเงนิผ่าน Bualuang Internet Banking  การโอนเงนิผ่าน Bualuang Mobile Banking  การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ  โปรดระบุธนาคาร.................................................... 
ส าหรบัผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีซ้ือขายกบับวัหลวง   การโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ (ATS)    ช าระโดยหกัเงนิจากบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ ................................................................................................. 
โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหด้ าเนินการ 
 ฝากใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใินนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก ................................ บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที่ .................................................... 
 ออกหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใินนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใินนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้)  

เจา้หน้าทีผู่้รบัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

หมายเหตุ:  ห้ามไม่ใหผู้จ้องซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธทิีธ่นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ 
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ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที  จ ากดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงส์ฟอรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 
KRUNGTHAI  ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   

350 
บริษทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จ ากดั  
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



หุ้น   

หุ้น

 29   191    10500

29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

 29   191    10500

29th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

  

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code :  ROBLS01

BR.NO. 0101 
 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

บรษัิท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

 /Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

PLANB



หุ้น   

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

 /Fax : (02) 618-1120

บรษัิท แพลน บี มีเดยี จํากัด (มหาชน)
PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

PLANB

ใบรับรองการจองซ้ือหุน 
SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บริษัท 
Company PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

เรียน    1001509799 ฝากสงวันที่ 

วันที่
Date

20/12/2021

TO :    นายตัวอยาง เพิ่มทุน
191 สีลมคอมเพล็กซ บางรัก กทม.

90250
No.80

RT520687410TH

(กรุณาแนบใบรับรองการจองซื้อหุนนี้พรอมกับใบจองซื้อหุน) 
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

จำนวนเงินคาหุนที่ออกใหม
AMOUNT (BAHT)

ทานถือหุนเดิมอยู
NUMBER OF SHARED HELD

เลขทะเบียนผูถือหุน
Registration No.

1001509799

ในกรณีที่จองซื้อไมตรงตามสิทธิ โปรดกรอกชองนี้
IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT
PLEASE FILL IN HERE

สามัญ 
บุริมสิทธิ    
รวม  

ทานมีสิทธิจองซื้อหุนใหมได
YOUR SUBSCRIPTION RIGHT 

1,128,000

x,xxx

x,xxx x,xxx.xx
[ x : x @ x.xx]

x,xxx

20/12/2021

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

1    0     0   1     5    0     9    7    9  9

3    1    0    1     5    0    0     0    4    4    4     6    6

x,xxx.xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายตวัอย่าง เพิ�มทุน

02-123-4567

----- ตัวอยาง -----

/ Mr. Abc Def

/ Mr. Abc Def

20/12/2021

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)



แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

   วนัที.่................………….…….….. 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 

ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 
1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั  ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 

ส ำหรบันิติบุคคล 
1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม  ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์
  (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA

TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

ิ่ ี่ ่ ้สงทสงมาดวย 7



หน้า 1 ของ 4 

ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

ค ารับรองสถานะ 

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบคุคล)   ___________________________________________________________________ 

โดย __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

และ __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีสถานะดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่หน่ึง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้ 

ค ารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีม่ิได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที่สอง 
นอกเหนือจากนัน้การให้ค ารับรองถือวา่เสร็จสิน้) 

U.S. / Non-U.S. Entity 

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

ค ารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

PFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI 

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

RDCFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที่ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้ามิใชส่ถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปรากฏอยูใ่นส าเนางบการเงินที่ได้แนบมากบัเอกสารค าขอชดุนี ้

Excepted NFFE 
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หน้า 2 ของ 4 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจา่ยเงินใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ที่จะซือ้ขาย หรือ โอนย้ายนี ้
และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และ ไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงนิได้ไม่เกินกึ่ง
หน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินก่ึงหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 เงินปันผลและดอกเบีย้ 

กลุม่ท่ี 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธ์ิ 

กลุม่ท่ี 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 

 รายได้จากสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

 รายได้จากอตัราแลกเปล่ียน 

 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ท่ี 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 

 รายได้ท่ีได้จากเงินส ารองหากเป็นบริษัทประกนั 

 เงินได้จากสญัญาบ านาญ 

 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 
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หน้า 3 ของ 4 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิติบคุคลใด ๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และมี เงนิได้เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ่งหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ข้างต้นดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู ่และ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ แตล่ะราย ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ที่อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.10  ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข่ายเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที่ระบขุ้างต้น 

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นีแ้ล้ว 

Others 

ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับวา่ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อบงัคบั ค าสัง่ ค าแนะน า ค า
ร้องขอ หรือสญัญาที่ได้เข้าท าหรือผกูพนัภายใต้หลกักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง (“ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือสรรพากร หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของตา่งประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ทีไ่ด้มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว  

ในการนี ้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถด าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง 

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือรายงานใด ๆ ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ส านกังานใหญ่หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือน าสง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมลู และเอกสาร เพ่ิมเติมตามที่
บริษัทฯ ร้องขอ เพ่ือเปิดเผยตอ่หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่เก่ียวกบัข้อมลูของข้าพเจ้า หรือหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ท าไว้
กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดและ/หรือขัน้ตอนที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราวไป          

(2) การเปล่ียนแปลงสถานะข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลงและรับวา่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูของข้าพเจ้าซึง่ได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั ที่อยูซ่ึง่ได้จดทะเบียนไว้ การถือสญัชาติอื่น ที่อยูข่องสถานที่ประกอบการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้ มีอ านาจ
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หน้า 4 ของ 4 

ควบคมุนิติบคุคล (ผู้ซึง่ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลมากกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุคลนัน้กลายเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูท่างภาษี มากกวา่ หนึ่ง ประเทศ         

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงสง่มอบข้อมลูรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมดงักลา่วแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ จดัสง่เอกสารเอง  รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เชน่ W-8Ben และ 
W-8Ben-E พร้อมทัง้รับรองเอกสารนัน้ด้วย 

(3) การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมส่ง่ข้อมลูรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  หรือ ข้อมลู
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ /หรือที่สง่มอบเพ่ิมเติมให้นัน้ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์  หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนงัสือ
ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯสามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ตราบเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด
หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาหรือข้อตกลงการซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี  ้และการให้บริการอ่ืน และ /หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัท ฯ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  และบริการอ่ืน  การระงบัการ
จา่ยจ านวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ดงักลา่วนี ้ และการสง่มอบจ านวนเงิน ดงักลา่วตอ่ไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบขุ้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้ และบริการอ่ืนและ /หรือบอกเลิกสญัญา
หรือข้อตกลงในการใช้บริการดงักลา่วตามที่ ข้าพเจ้าท าไว้กบับริษัทฯ  โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบันี ้เ ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาหรือข้อตกลง การซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  
และการให้บริการอ่ืน ๆ ด้วย 

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาวา่ด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์มนีอ้ยา่งละเอียดตามความรู้และความ
เข้าใจของข้าพเจ้าอยา่งดีที่สดุแล้ววา่ ข้อมลูดงักลา่วเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

(__________________________________________) 

ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

(__________________________________________) 

      ตราประทบั (ถ้ามี) 

     วนัที่_____________________________ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นควบคู่ใบส ำคัญแสดงสทิธิของ 

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 

วนัที่_______________________________________ 

 
ข้าพเจ้า  นาย  นาง   น า งส า ว    นิ ติ บุ ค ค ล  ________________________________________________  

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    หรือ    ใบต่างด้าว     หนงัสือเดินทาง    

 เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ___________________________________ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้ น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2564 (“กำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ __________________________________________ 

สญัชาติ ___________________________ 

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามญัเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจอง

ซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) (Record Date) ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564 จ านวน _________________-

__________หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน _____________________________หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอ านาจให้ 

  น า ย     น า ง     น า งส า ว  __________________________________ สัญ ช าติ  ______________อ ายุ ________________ปี  

 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                    ที่อยู่ เลขที่____________________________________ 

ห มู่ บ้ า น /อ า ค า ร __________________________________ซ อ ย ________________________ถ น น __________________________  

ต าบล/แขวง_________________________อ าเภอ/เขต_______________________จงัหวดั__________________________________________ 

รหสัไปรษณีย์__________________________(“ผู้ รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้ รับมอบอ านาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดย

ให้มีอ านาจในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (“กำรจองซือ้”)จ านวน__________________หุ้น 

รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในใบจองซือ้ ที่เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการช าระเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ 

การให้ข้อมลู และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการติดต่อกบับริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทฯ 

เกี่ยวกับการจองซือ้ การตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ซึง่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ 

แทนข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้จนเสร็จการ 

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใด ๆ ที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนังสือ

มอบอ านาจฉบบันีแ้ล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระท าลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผกูพนักบัข้าพเจ้าทัง้สิน้ 

 
ลงช่ือ_________________________ผู้มอบอ านาจ 

(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________ผู้ รับมอบอ านาจ 

(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________พยาน 

(                                            ) 

 
ลงช่ือ_________________________พยาน 

(                                            ) 

อำกร
แสตมป์ 
30 บำท 




