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ที่ MPG 128/2563   
        วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 
เรื่อง  แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2563 ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 การ

เพิ่มทนุจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผล  
 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ 
  
สิ่งที่สง่มาดว้ย  1. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น 
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.  ณ  หอ้งประชุม ชัน้ 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โดยมีมติที่จะตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ โดย
สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1. มีมติยกเลิกก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร ์ที่ 25 ธันวาคม 2563  
2. มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ใหม่ ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 

14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

3. มีมติก าหนดให ้วนัองัคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นวนัใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

4. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 492,581,229 
บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็น ทนุจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 492,581,229 หุน้     
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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5. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น ดงันี ้ 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 977,753,684 บาท (เกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นสามพัน

หกรอ้ยแปดสิบสี่บาท) 

 แบ่งออกเป็น 977,753,684 หุน้ (เก้ารอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพัน

หกรอ้ยแปดสิบสี่หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 977,753,684 หุน้ (เก้ารอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพัน

หกรอ้ยแปดสิบสี่หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดย
ออกเป็นหุน้สามัญ 977,753,684 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท โดยก าหนดอตัราส่วนในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 1 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้สามัญเพิ่มทุน รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
ที่สง่มาดว้ย 1 

7. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,955,507,368 บาท   (หนึ่ งพั น เก้า ร้อยห้าสิ บห้าล้าน      

หา้แสนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,955,507,368 หุน้   (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบหา้ลา้นหา้แสน   

เจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
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 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,955,507,368 หุน้   (หนึ่งพนัเกา้รอ้ยหา้สิบหา้ลา้นหา้แสน   

เจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 

 
มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่         
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยก าหนด
วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(Record Date) ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญั
ที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท 

 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัท
จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 

 ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในวนัที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
 

1)  ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได ้

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิม บริษัทจะด าเนินการ
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ไดจ้ัดสรรดังกล่าว
ต่อไป 

3) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร  มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดทุ้กประเภท 
รวมถึงการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) 
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป 
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใน
ครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ที่สง่มาดว้ย 1 

     มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้       

วาระที่  1    พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2562 ประชุมเมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน 2562 

วาระที่ 2    พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562  
วาระที่ 3    พิจารณาอนมุติังบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4    พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562  
วาระที่ 5    พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
วาระที่ 6    พิจารณาอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วาระที่ 7    พิจารณาอนมุติัเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563  
วาระที่ 8    พิจารณาอนมุติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 29, 30 และ 31 
วาระที่ 9    พิจารณาอนมุติัปิดบริษัทย่อย 
วาระที่ 10 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่  

26 เมษายน 2562  
วาระที่ 11 พิจารณาอนมุติัใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
วาระที่ 12 พิจารณาอนมุติัใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
วาระที่ 13 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตาม

สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 
วาระที่ 14   เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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 โดยมีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) 
และวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ใน        
วนัองัคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นวันเดียวกัน ทัง้นี ้การใหส้ิทธิจองซือ้หุน้ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
         ขอแสดงความนบัถือ 
       

                     ( นางสาวครมิา จรูญสกุลวงศ ์) 
                        เลขานกุารบริษัทฯ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 

ขา้พเจา้บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)  ส  านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เก่ียวกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 การลดทนุ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,470,334,913 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 977,753,684 บาท มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยัง
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทซึ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

1.2 การเพิ่มทนุ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนด
วตัถปุระสงค ์

หุน้สามญั ไม่เกิน  
977,753,684 

1 977,753,684 

ในการใชเ้งินทนุ     
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
977,753,684 

หุน้ 

1 หุน้สามญั
เดิม : 1 หุน้
สามญัใหม่ 

0.10 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นมลูค่าไม่

เกิน 
97,775,368.40 

บาท 

25 - 29 มกราคม 2564 
(เป็นเวลา 5 วนัท าการ) 

ไม่สามารถจอง 
เกินสิทธิได ้

      
 
หมายเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคาร ท่ี 29 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้

1. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 492,581,229 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญั จ านวน 
977,753,684 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่า     
ไม่เกิน 97,775,368.40 บาท 

ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 
52 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

       ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได ้

2) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิม บริษัทจะด าเนินการเสนอใหท่ี้ประชุม   
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป 

3) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร  มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็น และ

http://www.mangpong.co.th/


 

8 
20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02-514-5000  www.mangpong.co.th 

เก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวไดท้กุประเภท รวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญั
เพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด  าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุน
ในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
การน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย ์
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้
หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

         1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  

 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม      
ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310   โดย 

 ก าหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ้น เพื่ อสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถื อหุ้นตั้ งแต่ วันที่
................................. จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  

(ถา้มี)  

4.1)  บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ
และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2)  บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้เป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้ก่บริษัท ทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย 
บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน และถา้เงินเพียงพอจะ
น าไปใชใ้นการรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป  

ทั้งนี ้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏใน  สิ่งที่ส่ง         
มาดว้ย 2 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 ท าใหบ้รษิัทมีสภาพคลอ่ง และมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ 
6.2 ท าใหบ้รษิัทมีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 
6.3 เป็นการขยายฐานทนุของบรษิัท 
6.4 ท าใหบ้รษิัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึน้ 

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้  เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแลว้ ทั้งนี ้หากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส  าคญั 

หากบรษิัทมีก าไรจากการด าเนินงาน และไม่มีผลขาดทนุสะสม ผูถื้อหุน้จะไดป้ระโยชนจ์ากเงินปันผลที่จะ
ไดร้บั ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงิน       
ปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป 

7.2 ภายหลงัจากที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลเม่ือทางบริษัทไดม้ี
การอนมุตัิและประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

 

http://www.mangpong.co.th/


 

10 
20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02-514-5000  www.mangpong.co.th 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2563 30 พฤศจิกายน 2563 

2 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และวันก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ของบริษัท 

เป็นวันเดียวกัน ทั้งนี ้การใหส้ิทธิจองซือ้หุน้ดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอนจนกว่าผูถื้อหุน้จะมีมติ 

 

15 ธันวาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 29 ธันวาคม 2563 

 

4 

 

จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2563 มีมติอนมุตัิ 

 

5 

วนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

  

25 - 29 มกราคม 2564  

 

6 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบันบัแต่วนัที่
บรษิัทไดร้บัช าระค่าหุน้

สามญัเพิ่มทนุ 

 

 บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

        ลายมือชื่อ     -กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร-     กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 
              ( นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ) 

(กรรมการผูม้ีอ านาจ                                       กรรมการ 
ลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 
พรอ้มประทบัตราของบรษิัท)      ลายมือชื่อ     -อภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิา-     กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

               ( นายอภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิา ) 
                                กรรมการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัสว่น  
ของ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  เอ็มพีจี  คอร์ปอเรชั่ น  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)  ครั้งที่  7/2563 เมื่ อวันที่                       
30 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิดงัต่อไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 977,753,684 บาท 
(ภายหลังการลดทุนเพื่ อตัดหุ้นจดทะ เบียนที่ ยังไม่ ได้ออกจ าหน่าย ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

1,955,507,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัท 

1.2 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ดงันี ้

(1) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัรา
จดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท 
โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้

สามญัตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม และผูถื้อหุน้เดิมไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ

ตนได ้ 
 

ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทจะด าเนินการ

เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป 

   
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
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โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Record Date) ในวันที ่15 ธันวาคม 2563 
 

นอกจากนีสิ้ทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะยงัคงไม่แน่นอนจนกว่า
จะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจในการด าเนินการใด 
ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวไดท้กุประเภท รวมถึงการก าหนด
วันก าหนดรายชื่อผู้มี สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

2. วตัถุประสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

บรษิัทมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้กบ่รษิัท ทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทนุ โดย
บริษัทมีแผนใชเ้งินประมาณ 60,000,000 บาท  (หกสิบลา้นบาท) คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 61.37 ของจ านวนเงินที่ไดร้บั
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และหากยงัมี
เหลือเพียงพอก็จะน าไปใชส้ าหรบัรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับริษัทและ
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาปรบัเปล่ียนงบประมาณตามความเหมาะสมใหก้่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา ) =Po - Pn) / Po โดยที่  

Po =  ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างวัน ที่  9 - 27
พฤศจิกายน 2563) (ขอ้มลูจาก SETSMART) เท่ากบั 0.29 บาท 

Pr =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 0.10 บาทต่อหุน้  

 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 

3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณได ้

4. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ช่วยใหบ้ริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ ท าใหบ้ริษัทมีสภาพคล่อง 
และเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้ก่บรษิัท ทัง้ในดา้น
การด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินงาน และถา้เงินเพียงพอจะน าไปใชใ้นการรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป  

4.2 แผนการใช้เงนิและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น  

บรษิัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน 
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดือน กมุภาพนัธ ์2564 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการเพิม่ทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่

บริษัท โดยบรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 97,775,368.40 บาท เพื่อใหบ้ริษัทมีความ
มั่นคงทางการเงินและเพื่อน าเงินทนุมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน ตามที่ระบุในขอ้ 4.1 ขา้งตน้ ซึ่ง
จะส่งผลใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน
แลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้ อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้เป็นวิธีการระดมทนุท่ีมีความเหมาะสมที่สดุในสถานการณปั์จจบุนัของบรษิทั ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใน

ครัง้นี ้จะท าให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จ านวนเงินประมาณ 97,775,368.40 บาท  จะท าให้บริษัทมีเงิน
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้

4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในครัง้นีจ้ะท าให้
บรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ช่วยใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละมี สถานภาพทาง
การเงินและฐานทนุท่ีมั่นคง ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ทกุราย 
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4.5 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทท่ีไดเ้สนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท นัน้เป็นราคาที่เหมาะสม  

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4.6 ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่บรษิัท บรษิัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกรอ้ง
ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้
บริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู ้ถือหุน้แจง้ ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้อง
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนั
เป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์ังกล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดังกล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 
                 - กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร - 

( นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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