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สิ�งที�สง่มาดว้ย 1 

รายละเอียดเบื�องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของบริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 

(BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BBGI และ บริษทัย่อยของ BBGI                                    

(โครงการ BBGI ESOP) 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็น 

BBGI มแีผนที�จะออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก 

(IPO) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) และเพื�อเป็นการจูง
ใจให้บุคลากรมีความตั �งใจในการทํางาน และทําให้พนักงานเกิดความรูส้ ึกมีส่วนร่วมในความเป็น
เจ้าของบรษิัท รวมถงึมุ่งสรา้งบรษิทัให้เจรญิเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและยั �งยนื BBGI จงึมคีวาม
ประสงคท์ี�จะออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ BBGI 
และบรษิทัยอ่ยของ BBGI 

โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รบัอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื�อนไขของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 32/2551 เรื�อง การเสนอขายหลกัทรพัย์ที�
ออกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (และที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) และขึ�นอยูก่บัผลสาํเรจ็ของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) และนําหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของ BBGI 

2. รายละเอียดเกี�ยวกบัหุ้นสามญัที�ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP 

ประเภท

หลกัทรพัย ์

: หุ้นสามัญที�ออกใหม่ของ BBGI ที�ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของ BBGI และบรษิทัยอ่ยของ BBGI 

จาํนวนหุ้นที�ออก

และเสนอขาย  

: จาํนวนไม่เกนิ 3,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้5 บาทต่อหุน้ คดิเป็นไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.42 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของ BBGI ภายหลงั
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที�ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO 
(ภายใตส้มมตฐิานว่าไมม่กีารใชส้ทิธซิื�อหุน้ส่วนเกนิจาก BBGI ทั �งจํานวน 
(หากม)ี) 

หุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI ที�เหลอืจากการเสนอขายภายใตโ้ครงการ 
BBGI ESOP (หากม)ี BBGI จะนํามาเสนอขายต่อประชาชนทั �วไป  

ราคาเสนอขาย

ต่อหุ้น 

: ราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมต่่อประชาชนทั �วไปเป็น
ครั �งแรก (IPO) ภายใตแ้ผน BBGI IPO 
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3. รายชื�อกรรมการของ BBGI ที�จะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นสามญั 

ที�ออกใหม่ของ 

BBGI ที�ได้รบัการ

จดัสรร (หุ้น) 

รอ้ยละของจาํนวน 

หุ้นสามญัที�ออกใหม ่

ของ BBGI ที�ออกและ

เสนอขายภายใต้ 

โครงการ BBGI ESOP 

นายพชิยั ชณุหวชริ ประธานกรรมการ ไมเ่กนิ 80,000 ไมเ่กนิ 2.67 

นายจาํรญู ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายสรุนิทร ์จริวศิษิฎ ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

รศ. จารพุร ไวยนนัท ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

ดร. ฐติาภา สมตินินท ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์ กรรมการ ไมเ่กนิ 71,000 ไมเ่กนิ 2.37 

นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์(1) กรรมการ ไมเ่กนิ 111,000 ไมเ่กนิ 3.70 

นายชลชั ชนิธรรมมติร(์1) กรรมการ ไมเ่กนิ 105,000 ไมเ่กนิ 3.50 

หมายเหต:ุ (1) นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ และนายชลชั ชนิธรรมมติร ์จะได้รบัการจดัสรรหุน้ในฐานะ

กรรมการของ BBGI คนละไม่เกิน 71,000 หุ้น และจะได้รบัการจดัสรรหุ้นในฐานะ
ผูบ้รหิารไมเ่กนิ 40,000 หุน้ และ 34,000 หุน้ ตามลาํดบั  

4. รายชื�อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษทัย่อยของ BBGI ที�ได้รบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที�เสนอขายภายใต้

โครงการ BBGI ESOP 

- ไมม่ ี- 

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL (Control Dilution) และ

ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ KSL (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ BBGI และ KSL (Control Dilution) 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั �งนี� จํานวนหุ้น

สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI ที�จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมจีํานวนไม่เกนิ 
3,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ BBGI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ภายใต้แผน 
BBGI IPO ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั �น จะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อื
หุน้ของ BBGI ลดลงไมเ่กนิรอ้ยละ 0.42 ของสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ BBGI 
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นอกจากนี� เนื�องจาก ณ ปจัจุบนั KSL ถอืหุน้ใน BBGI รอ้ยละ 40 การเสนอขายภายใตโ้ครงการ BBGI 
ESOP ในครั �งนี� จะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ KSL ลดลงไม่
เกนิรอ้ยละ 0.16  ของส่วนแบ่งกําไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ KSL (คาํนวณจากการถอืหุน้

ของ KSL ใน BBGI รอ้ยละ 40 คูณกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ 
BBGI ลดลงรอ้ยละ 0.42) 

ผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของ BBGI และKSL (Price Dilution) 

เนื�องจากหุน้ของ BBGI ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึยงัไม่มรีาคาตลาด
ของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคํานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL           

ได ้โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุน้จะเกดิขึ�นเมื�อวนัที�มกีารเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่
ของ BBGI อย่างไรกต็าม เนื�องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ตาม
โครงการ BBGI ESOP เป็นช่วงเวลาเดยีวกนัและราคาเดยีวกนักบัการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่
ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก ดงันั �น จะไมเ่กดิผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของ BBGI และ KSL 
จากการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP 

6. หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการในการเสนอขาย  

BBGI จะเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ BBGI 
และบรษิทัยอ่ยของ BBGI ภายหลงัจากที� BBGI ไดร้บัการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน
ทั �วไปเป็นครั �งแรกจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทั �งนี� คณะกรรมการบรษิทัของ BBGI และ/หรอืบุคคลที�คณะกรรมการบรษิทัของ BBGI มอบหมายจะ
เป็นผู้มอีํานาจในการกําหนดวนัจองซื�อ ราคาเสนอขาย (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ใน “ราคาเสนอ
ขายต่อหุน้”) รายนามผูบ้รหิารและพนักงานของ BBGI ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรร และจํานวนหุน้สามญั
ที�ผูบ้รหิารและพนักงานของ BBGI และบรษิทัย่อยของ BBGI จะได้รบัการจดัสรร รวมถงึเงื�อนไขและ
รายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเท่าที�ไมข่ดัต่อประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ. 32/2551 เรื�อง 
การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี�ออกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (และที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  

นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI 
ภายใตโ้ครงการ BBGI ESOP จะไม่มกีารเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

พนักงานของ BBGI และบรษิทัย่อยของ BBGI รายใดเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจํานวนหุน้ทั �งหมดที�เสนอ
ขายภายใตโ้ครงการ BBGI ESOP  

 

7. คณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษทัย่อยของ BBGI ที�มีสิทธิ

ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ BBGI  

(1) เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ BBGI ณ วนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชี�ชวนของ BBGI มผีลใชบ้งัคบัเพื�อการเสนอขายหุน้สามญัที�
ออกใหมต่่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรกของ BBGI 
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(2) เป็นผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ BBGI และบรษิทัยอ่ยของ BBGI ที�เริ�มงานกบั BBGI และ
บรษิัทย่อยของ BBGI ก่อนวันที� 1 กรกฎาคม 2563 และยงัคงเป็นพนักงานอยู่จนถึงวนัที� 
BBGI ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

 (3) จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานแต่ละรายจะได้รบัไม่
จาํเป็นตอ้งมจีํานวนเท่ากนั ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่บัตําแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศกัยภาพ 
รวมถงึประโยชน์ที�ทาํใหแ้ก ่BBGI และ/หรอืบรษิทัยอ่ยของ BBGI 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย 2 
 

รายละเอียดเบื�องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 

(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั บางจาก คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  

และ บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)  

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็น 

เนื�องจากการควบบรษิทั holding company ที�จดัตั �งโดย บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
(“BCP”) และบรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) (“KSL”) เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 เป็น บรษิทั 
บบีจีไีอ จํากดั (มหาชน) (“BBGI”) นั �น เกดิจากความช่วยเหลอืของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของ BCP  และ KSL ฝ่ายจดัการจงึมคีวามประสงค์ที�จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ 
BBGI ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของBCP และ KSL รวมเป็นจํานวนไม่เกนิ 12,000,000 
หุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้5 บาทต่อหุน้ โดยแบ่งออกเป็นดงันี� 

 -  เสนอขายใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของBCP จาํนวนไมเ่กนิ 7,200,000 หุน้ 

 - เสนอขายใหแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ KSL จาํนวนไมเ่กนิ 4,800,000 หุน้   

ทั �งนี� ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”)  ประกอบกบัขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ. 32/2551 
เรื�อง การเสนอขายหลกัทรพัย์ที�ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน (และที�ได้มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) 
โครงการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ KSL จะต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษิทั และขึ�นอยูก่บัผลสาํเรจ็ของการเสนอขายหุน้สามญัที�
ออกใหม่ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) และนําหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยของ BBGI 
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2. รายละเอียดเกี�ยวกบัหุ้นสามญัที�ออกใหม่ภายใต้โครงการนี�  

ประเภท

หลกัทรพัย ์

: หุ้นสามัญที�ออกใหม่ของ BBGI ที�ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของ BCP และ KSL 

จาํนวนหุ้นที�ออก

และเสนอขาย  

: จํานวนไม่เกนิ 12,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้5 บาทต่อหุน้ คดิเป็นไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.65 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ BBGI ภายหลงั
การออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้

สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื�อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั �งจํานวน             
(หากม)ี) โดยแบ่งออกเป็น  

�. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ BCP จํานวนไม่
เกนิ 7,200,000 หุน้ 

2. เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ KSL จํานวนไม่เกนิ 
4,800,000 หุน้ 

หุน้สามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ที�เหลอืจากการเสนอขายภายใต้โครงการนี� 
(หากม)ี BBGI จะนําหุ้นที�เหลอืจากการเสนอขายดงักล่าวมาเสนอขายต่อ

ประชาชนทั �วไป  

ราคาเสนอขาย

ต่อหุ้น 

: ราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมต่่อประชาชนทั �วไปเป็น
ครั �งแรก (IPO) ภายใตแ้ผน BBGI IPO 

 

3.  รายชื�อกรรมการของ KSL ที�จะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่ภายใต้โครงการนี�  

 KSL จะมกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาเรื�องดงักล่าว 

4. รายชื�อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ KSL  ที�ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ 

BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นที�เสนอขายภายใต้โครงการนี�  

- ไมม่ ี- 

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL  (Control Dilution) และ

ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ KSL  (Price Dilution)  

ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ BBGI และ KSL (Control Dilution) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการในครั �งนี� จํานวนหุน้สามญัที�ออกใหม่
ของ BBGI ที�จะออกและเสนอขายให้กบักรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของ BCP และ KSL จะมี
จํานวนไม่เกนิ 12,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้5 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 1.65 ของ
จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ BBGI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่
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ภายใตแ้ผน BBGI IPO ดงักล่าวขา้งตน้ (ภายใตส้มมตฐิานว่าไมม่กีารใชส้ทิธซิื�อหุน้สว่นเกนิจาก BBGI 
ทั �งจํานวน (หากม)ี) ดงันั �น จะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ 
BBGI ลดลงไมเ่กนิรอ้ยละ 1.65 ของสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ BBGI 

นอกจากนี� เนื�องจาก ณ ปจัจุบนั KSL ถอืหุน้ใน BBGI รอ้ยละ 40 จะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของKSL ลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 0.66 ของสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอก
เสยีงของผูถ้อืหุน้ของKSL (คาํนวณจากการถอืหุน้ของKSL ใน BBGI รอ้ยละ 40 คณูกบัผลกระทบต่อ
สว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ของ BBGI ลดลงรอ้ยละ 1.65) 

ผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ของ BBGI และKSL (Price Dilution) 

เนื�องจากหุน้ของ BBGI ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึยงัไม่มรีาคาตลาด
ของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคํานวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL ได ้
โดยผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุน้จะเกดิขึ�นเมื�อวนัที�มกีารเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ของ 
BBGI อย่างไรก็ตาม เนื�องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที�ออกใหม่ของ BBGI เป็น
ช่วงเวลาเดยีวกนัและราคาเดยีวกนักบัการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �ง
แรก ดงันั �น จะไม่เกดิผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL จากการเสนอขายหุ้น
สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI  

6. หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการในการเสนอขาย  

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของBCP 

และ KSL ภายหลงัจากที� BBGI ไดร้บัการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �ง
แรกจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทั �งนี�  คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทของ BBGI ภายใต้
โครงการนี� มอบหมายจะเป็นผูม้อีํานาจในการกําหนดวนัจองซื�อ ราคาเสนอขาย (ตามหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) รายนามผู้บรหิารและพนักงานของ KSL ที�มีสทิธิได้รบัการ
จดัสรร และจํานวนหุ้นสามญัที�ผูบ้รหิารและพนักงานของ KSL ได้รบัการจดัสรร รวมถงึเงื�อนไขและ
รายละเอยีดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเท่าที�ไมข่ดัต่อประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ. 32/2551 เรื�อง 
การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี�ออกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (และที�ไดม้กีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ)  

นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นขอ้ 3 และขอ้ 4 ขา้งตน้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI 
จะไม่มกีารเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ KSL รายใดเกนิ
กว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�เสนอขายภายใตโ้ครงการนี� 
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7.  คณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL ที�มีสิทธิได้รบัหุ้นสามญัที�ออกใหม่ของ BBGI 

 จะกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัและที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของ KSL ต่อไป 
 

8.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 โครงการนี�จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� 

(3/4) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุ้นที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ซึ�งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและออก
เสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหมข่อง BBGI ภายใตโ้ครงการนี�และขึ�นอยูก่บัผลสาํเรจ็ของ
การเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรก (IPO) และนําหุ้นสามัญเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของ BBGI 

 

9. กรรมการอิสระที�สามารถเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 

 จะกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัและที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของ KSL ต่อไป 

 

   ********************************************** 


