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ที่ MPG 006/2564   
        วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 
 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 ก ำหนดวนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
กำรแต่งตัง้กรรมกำรและกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน  

เรียน ผูถื้อหุน้ทกุท่ำน 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  
11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.00 น ณ หอ้งประชมุชัน้ 3 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 
10310 โดยมีมติที่จะตอ้งแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ โดยสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1. รบัทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทและเลขำนกุำรบรษิัท ดงันี ้
1.1 นำยอภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิำ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็นตน้ไป  
1.2 นำยปิยวรรพพ์ำ ตรีเอนกวนิศ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็นตน้ไป 
1.3 นำยพงศกร พงศส์ถำพร เลขำนกุำรบรษิัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็นตน้ไป 

2. อนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเท่ำกบัวำระที่ยงัคงเหลืออยู่
ของกรรมกำรท่ีลำออก ดงันี ้

 2.1  นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชยว์งศ ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทน นำยอภิวุฒิ พิมลแสงสรุิยำ โดยแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระ 

 2.2  พล.ต.ท.สกฤษฎช์ยั เอนกเวียง เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทน นำยปิยวรรพพ์ำ ตรีเอนกวนิศ โดยแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระ 

3. อนุมตัิแต่งตัง้ พล.ต.ท.สกฤษฎช์ยั เอนกเวียง เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชย์
วงศ ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.30 น. เป็นตน้ไป 

4. อนุมัติแต่งตัง้ นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพัฒนำ กรรมกำร เป็น ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 
มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป 

5. อนมุตัิแต่งตัง้นำงสำวครมิำ จรูญสกลุวงศ ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 มกรำคม 
2564 เวลำ 15.30 น. เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำนดงันี ้

1) พลเอก.ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ 
2) พล.ต.ท.สกฤษฎช์ยั เอนกเวียง 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชยว์งศ ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4) นำยวิทรู มโนมยักลุ กรรมกำร 
5) นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
6) นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กรรมกำร 
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6. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินของบริษัทส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดงักล่ำว  

7. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ดงันี ้  
1) นำยพนม รตันะรตั  เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร 
2) นำยธิบดี มงัคะลี  เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมกำร 

 3)   ดร.ก ำพล บรุยิเมธำกลุ  เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมกำร 

8. มีมตใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 
2,500,000 บำท  

9. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ นำยสวุฒัน ์มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 8134 
และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 9393 และ/หรือ นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุำตเลขที่ 4752 จำกบรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ ำปี 2563  โดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
จ ำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท โดยรำคำนีย้งัไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ซึ่งเบิกตำมจรงิ แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 

10. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดงันี ้
ขอ้ 35.  ประกอบกจิกำรขำยส่ง ขำยปลีก จ ำหน่ำย น ำเขำ้ ส่งออก ผลิต รบัจำ้งผลิต ฝำกขำย และเป็นนำยหนำ้

หรือตวัแทนน ำเขำ้และจ ำหน่ำยยำ ยำแผนปัจจบุนั ยำแผนโบรำณ ยำแผนไทย ยำพฒันำจำกสมนุไพร 
ผลิตภณัฑส์มนุไพร เคมีภณัฑ ์ เวชภณัฑ ์ เภสชัภณัฑ ์ เวชส ำอำงค ์ เครื่องมือแพทย ์ ผลิตภณัฑส์ ำหรบั
บ ำรุงรกัษำสขุภำพและควำมงำม เครื่องส ำอำง ผลิตภณัฑเ์สรมิควำมงำม อปุกรณเ์พื่อกำรรกัษำสขุภำพ
อนำมยัส่วนบคุคล ผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำร วิตำมิน เกลือแร ่อำหำร เครื่องดืม่เพื่อกำรควบคมุน ำ้หนกั  

ขอ้ 36.  ประกอบกิจกำรเพำะปลกู วิจยั ขำยส่ง ขำยปลีก น ำเขำ้ ส่งออก เมล็ดพนัธุ ์ กิ่งพนัธุ ์ เพำะเลีย้งเนือ้เยื่อ 
สมนุไพร และพนัธุพ์ืช 

ขอ้ 37.  ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล สถำนพยำบำล รบัรกัษำคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ  รบัท ำกำรฝึกสอนและอบรม
ทำงดำ้นวชิำกำรเก่ียวกบักำรแพทย ์กำรอนำมยั 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ จำกเดิม 
เป็นดงันี ้

ขอ้ 3.    วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ ำนวน 37 ขอ้ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

11. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 29 เรื่อง กำรประชุม
คณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ 30 เรื่อง กำรจัดประชุมวิสำมัญโดยผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รียกประชุม และ ขอ้ 31 เรื่อง กำร
ประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย  

12. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรปิดบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ไม่ไดด้  ำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เนื่องจำกมีผลประกอบกำรขำดทนุ โดย บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 
99.10 เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจดักำรของบริษัท  ทัง้นี ้กำรปิดกิจกำรดงักล่ำวไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทแต่อย่ำงใด  
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13. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จ ำนวน 492,581,229 บำท จำก
ทนุจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็น ทนุจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยกำรตดัหุน้
จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิัท ซึ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 492,581,229 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

14. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็น ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 977,753,684 บำท (เกำ้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลำ้นเจ็ดแสนหำ้หมื่นสำมพนั หกรอ้ย
แปดสิบส่ีบำท)  

 แบ่งออกเป็น  977,753,684 หุน้ (เกำ้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลำ้นเจ็ดแสนหำ้หมื่นสำมพัน หกรอ้ย
แปดสิบส่ีหุน้)  

 มลูค่ำหุน้ละ  1 บำท (หนึ่งบำท)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สำมญั  977,753,684 หุน้ (เกำ้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลำ้นเจ็ดแสนหำ้หมื่นสำมพัน หกรอ้ย

แปดสิบส่ีหุน้)  
 หุน้บรุมิสิทธิ  - หุน้ (- หุน้)” 

15. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 1,955,507,368 บำท 
จำกทนุจดทะเบียนเดมิ 977,753,684 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บำท โดยออกเป็นหุน้สำมญั 1,955,507,368 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)  

 โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) ตำมที่ปรำกฏในส่ิงที่ส่งมำดว้ย  

16. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้  4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็น ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 2,933,261,052 บำท (สองพนัเกำ้รอ้ยสำมสิบสำมลำ้นสองแสนหกหมื่นหนึ่ง
พนัหำ้สิบสองบำท)  

 แบ่งออกเป็น  2,933,261,052 หุน้ (สองพันเกำ้รอ้ยสำมสิบสำมลำ้นสองแสนหกหมื่นหนึ่ง
พนัหำ้สิบสองหุน้)  

 มลูค่ำหุน้ละ  1 บำท (หนึ่งบำท)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สำมญั  2,933,261,052 หุน้ (สองพันเกำ้รอ้ยสำมสิบสำมลำ้นสองแสนหกหมื่นหนึ่ง

พนัหำ้สิบสองหุน้)  
 หุน้บรุมิสิทธิ  - หุน้ (- หุน้)” 

17. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในรำคำ
หุน้ละ 0.10 บำท คิดเป็นมลูค่ำไม่เกิน 195,550,736.80 บำท 
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 ทั้งนี ้เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึง
สำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรำ 
52 ของพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 โดยก ำหนดอตัรำส่วนในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 1 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 2 หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
และผูถื้อหุน้สำมำรถจองซือ้ หุน้สำมญัที่ออกใหม่เกินกว่ำสิทธิได ้โดยใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่ไม่ไดร้บักำรจองซื ้อในกำร
จดัสรร ครัง้แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิและช ำระรำคำค่ำจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทุกรำย โดยกำรจดัสรรหุน้ท่ี
เหลือใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ทุกรอบไป (“กำรเสนอขำยหุน้ Rights 
Offering”) ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุน้ท่ีมีกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรอบแรก ในจ ำนวน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมและไดช้ ำระค่ำจองซือ้หุน้ครบถว้นตำมจ ำนวนที่
แสดงควำมจ ำนงจองซือ้เกินกว่ำสิทธิทัง้หมดทกุรำย 

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรอบแรกในจ ำนวน
น้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวตำมขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้

2.1) บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวโดยน ำสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มำคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ท่ีเหลือ ผลลพัธจ์ำกกำรค ำนวณจะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกนิกว่ำสิทธิแต่
ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวน
หุน้ที่จะไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยไดจ้องซือ้และช ำระรำคำค่ำจอง
ซือ้ครบถว้นแลว้ 

2.2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ 2.1) บรษิัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ โดยน ำสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้มำคณูดว้ยจ ำนวน
หุน้ที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณจะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมี
สิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนหุน้ที่จะ
ไดร้ับกำรจัดสรรจะต้องไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยไดจ้องซือ้และช ำระรำคำค่ำจองซือ้
ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในขอ้นีจ้นกว่ำไม่มีหุน้
เหลือจำกกำรจดัสรร 

 กำรจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เกิน
กว่ำสิทธิใด ถือครองหุน้ของบริษัทในลักษณะที่ เพิ่มขึน้จนถึงหรือขำ้มผ่ำนจุดที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย  ์(Tender Offer) 
ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเข้ำถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร หรือในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัท ซึ่งปัจจุบนัขอ้บงัคบัของบริษัทก ำหนดใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้ในบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำย
ทัง้หมดของบรษิัท 
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 ในกรณีที่มีหุน้สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจำกขำ้งตน้ บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียนในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในโอกำสต่อไป  

 ทั้งนี ้ก ำหนดใหว้ันจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภำพันธ์ 2564 รวมทั้งสิน้ 5 วันท ำกำร และ  
วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำยหุน้ Rights Offering (Record Date) 
คือวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 (วนัเดียวกนักบัวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุวสิำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564)  
อย่างไรก็ด ีการก าหนดสทิธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

 ในกำรนีม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ อันจ ำเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวไดท้กุประเภท รวมถึงกำรก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้
หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) กำรเปล่ียนแปลงระยะเวลำกำรจองซือ้และรบัช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทุน กำร
ก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวไดต้ำมที่เห็นสมควรต่อไป  รวมทั้ง
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงกำรน ำหุน้สำมญั
เพิ่มทุนเข้ำเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกำรน ำส่งข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพำณิชย ์หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) ตำมที่ปรำกฏในส่ิงที่ส่งมำดว้ย  

18. มีมติอนมุตัิใหเ้รียกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2564 เวลำ 09.00 น. ณ โรงแรม
ทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์ อิน ทำวน์  (เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ) แขวง/เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระท่ี 1 รบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 29 ธันวำคม 2563 
วำระท่ี 2 พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษิัท ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ขอ้ 35, 36 และ 37 และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 
วำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 29, 30 และ 31 
วำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิกำรปิดบรษิัทย่อย 
วำระท่ี 9 พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 

4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม

สัดส่วนกำรถือหุน้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำร
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

วำระท่ี 11 พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ 

วำระท่ี 12 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 
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19. มีมติก ำหนดใหว้นัท่ี 25 มกรำคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 (Record Date) และวนัก ำหนดรำยชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ของ
บรษิัทฯ ทัง้นี ้กำรใหสิ้ทธิจองซือ้หุน้ดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำผูถื้อหุน้จะมีมติอนมุตัิ 

        ทัง้นี ้คณะกรรมกำร มอบอ ำนำจใหป้ระธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด 
มีอ ำนำจในกำรแกไ้ข เปล่ียนแปลง วนั เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหม่ ในกรณีที่ มีเหตสุดุวิสยั โดยตอ้งอยู่
ภำยใตเ้งื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด และมอบอ ำนำจให้ พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชัย เอนกเวียง หรือ นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชยว์งศ์ 
กรรมกำรอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนแทน  

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

             ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

          -สามารถ ฉั่วศริิพฒันา- 

                    ( นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ ) 
            กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่11 มกราคม 2564 

 
ขำ้พเจำ้บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 

2/2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2564 เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 
1.1 กำรลดทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จ ำนวน 492,581,229 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิัท ซึ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 492,581,229 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

1.2 กำรเพิ่มทนุ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ ำนวน 1,955,507,368 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บำท โดย
ออกเป็นหุน้สำมญั 1,955,507,368 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น (หุน้) มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทตอหุน้) 

ทัง้หมด (บาท) 

 แบบก ำหนดวตัถปุระสงค์
ในกำรใชเ้งินทนุ 

หุน้สำมญั 1,955,507,368 1.00 1,955,507,368 

 แบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
(General Mandate)  

- - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 
 
จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน  
1,955,507,368 หุน้ 

1 หุน้สำมญัเดิม : 
2 หุน้ สำมญัใหม ่

0.10 15-19 กมุภำพนัธ ์2564 
รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร 

โปรดพิจำรณำเพิ่มเติม
จำกหมำยเหตดุำ้นล่ำง 

หมายเหตุ: 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2564 มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิเก่ียวกบักำรเพิ่มทนุและกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงันี ้
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1. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ ำนวน 492,581,229 บำท จำกทนุจด
ทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยกำร
ตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบรษิัท ซึ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 492,581,229 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 
บำท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

2. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ ำนวน 1,955,507,368 บำท จำกทนุ
จดทะเบียนเดิม  977,753,684 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  2,933,261,052 บำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญ 
1,955,507,368 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 
(Right Offering) และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบรษิัท 

3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ จ ำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุน้ มลู
ค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ใน
รำคำหุน้ละ 0.10 บำท คิดเป็นมลูค่ำไม่เกิน 195,550,736.80 บำท 

 ทัง้นี ้เนื่องจำกบรษิัทมีขำดทนุสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษิัทจึงสำมำรถ
ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องบริษัท โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรำ 
52 ของพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 โดยก ำหนดอตัรำส่วนในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 1 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 2 หุน้สำมญัเพิ่มทนุและ
ผูถื้อหุน้สำมำรถจองซือ้ หุน้สำมญัที่ออกใหม่เกินกว่ำสิทธิได ้โดยใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่ไม่ไดร้บักำรจองซือ้ใน
กำรจดัสรร ครัง้แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิและช ำระรำคำค่ำจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทุกรำย โดยกำร
จดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ทุกรอบไป (“กำร
เสนอขำยหุน้ Rights Offering”) ทัง้นี ้กำรจดัสรรหุน้ท่ีมีกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรอบแรกในจ ำนวน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่ำวใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมและได้ช ำระค่ำจองซือ้หุน้ครบถว้นตำมจ ำนวนที่
แสดงควำมจ ำนงจองซือ้เกินกว่ำสิทธิทัง้หมดทกุรำย 

2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในรอบแรกในจ ำนวน
น้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่ เหลือดังกล่ำวตำมขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้

2.1) บรษิัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวโดยน ำสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มำคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ท่ีเหลือ ผลลพัธจ์ำกกำรค ำนวณจะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่
ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวน
หุน้ที่จะไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งไม่เกินจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยไดจ้องซือ้และช ำระรำคำค่ำจอง
ซือ้ครบถว้นแลว้ 
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2.2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ 2.1) บรษิัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ โดยน ำสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้มำคณูดว้ยจ ำนวน
หุน้ที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จำกกำรค ำนวณจะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมี
สิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนหุน้ที่จะ
ได้รบักำรจัดสรรจะต้องไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยได้จองซือ้และช ำระรำคำค่ำจองซือ้
ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในขอ้นีจ้นกว่ำไม่มีหุน้
เหลือจำกกำรจดัสรร 

 กำรจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่ำ
สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่ เพิ่มขึน้จนถึงหรือขำ้มผ่ำนจุดที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์ (Tender 
Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีกำรใน
กำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร หรือในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งปัจจบุนัขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้ในบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยทัง้หมดของบรษิัท 

 ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจำกขำ้งตน้ บรษิัทจะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในโอกำสต่อไป 

 ทั้งนี ้ ก ำหนดให้วันจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ คือ วันที่  15-19 กุมภำพันธ์ 2564 รวมทั้งสิน้ 5 วันท ำกำร และ  
วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering 
(Record Date) คือวันที่ 25 มกรำคม 2564 (วันเดียวกันกับวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564) อย่างไรก็ด ีการก าหนดสทิธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

 ในกำรนี ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผู้รับมอบอ ำ นำจจำก 
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ อนัจ ำเป็น
และเก่ียวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวไดท้กุประเภท รวมถึงกำรก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผู้
มีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท (Record Date) กำรเปล่ียนแปลงระยะเวลำกำรจองซือ้และรบัช ำระเงินค่ำหุน้
สำมญัเพิ่มทุน กำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวไดต้ำมที่
เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้โดยรวมถึงกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนเขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกำร
น ำส่งขอ้มลูเอกสำรหลกัฐำนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพำณิชย ์หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)   
 -ไม่มี- 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น. สถำนที่ โรงแรมทำวน ์
อินทำวน์ ก รุงเทพฯ เลขที่  300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์ อิน ทำวน์ (เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ) แขวง/เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 25 มกรำคม 
2564 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิและกำร
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.2 บรษิัทจะด ำเนินกำรขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อรบัหุน้สำมญัเพิ่มทุนเขำ้เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน และเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

บริษัทมีวัตถุประสงคใ์นกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงใหแ้ก่บริษัท ทั้งในดำ้นกำรด ำเนินงำนและดำ้นเงินทุน โดย
บริษัทมีแผนที่จะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน ประมำณ 60 - 70 ลำ้นบำท คิดเป็น
รอ้ยละ 31 - 36 ของจ ำนวนเงินที่ไดร้บักรณีที่สำมำรถเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนครัง้นีไ้ดท้ั้งหมด และถำ้ไดร้บัเงินเพียงพอจะ
น ำไปใชใ้นกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจต่อไป  
 
6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน 

6.1 ท ำใหบ้รษิัทมีสภำพคล่องและมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มมำกขึน้ 
6.2 ท ำใหบ้รษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 
6.3 เป็นกำรขยำยฐำนทนุของบรษิัท 
6.4 ท ำใหบ้รษิัทมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคงยิ่งขึน้ 
 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน 

7.1 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อบรษิัทไม่มียอดขำดทุนสะสมแลว้ ทัง้นี ้หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด 
และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

หำกบรษิัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และไม่มีผลขำดทนุสะสม ผูถื้อหุน้จะไดป้ระโยชนจ์ำกเงินปันผลที่จะไดร้บั ทัง้นี ้
มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่
เป็นกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้และจะ
ด ำเนินกำรรำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบในกำรประชมุต่อไป 

7.2 ภำยหลังจำกที่ผู้ที่ไดร้บักำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้รบักำรจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลเมื่อทำงบริษัทไดม้ีกำรอนุมัติและ
ประกำศจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 
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8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรำยไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้ของบริษัทฯ 
แต่ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมทกุรำยใชสิ้ทธิตำมที่มีอยู่ครบทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อรำคำของหุน้ของบริษัท 
ซึ่งจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 46.88 โดยสำมำรถค ำนวณผลกระทบไดด้งันี ้
= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
= (0.32 – 0.17) / 0.32 
= 46.88% 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวัน ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 11 มกรำคม 2564 (ระหว่ำงวนัท่ี 17 ธันวำคม 2563 
- 8 มกรำคม 2564) เท่ำกบั 0.32 บำทต่อหุน้ 

รำคำตลำดหลงัเสนอขำย = [(รำคำตลำดกอ่นเสนอขำย x จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้) + (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย)] 
/ (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย)  

 = [(0.32 x 977,753,684) + (0.10 x 1,955,507,368)] / (977,753,684 + 1,955,507,368) 
 = 0.17 บำทต่อหุน้  
ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึงสำมำรถก ำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 52 ของ
พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรำยใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนตำมสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ ำนวน จะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัท อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยใดไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมัญ
เพิ่มทุนตำมสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้อื่นใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมสิทธิที่มีอยู่และ/หรือ
จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ จนมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว ซึ่งจะมีสิทธิกำรออกเสียงลดลงรอ้ยละ 66.67 โดยสำมำรถ
ค ำนวณไดด้งันี ้
= จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย / (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย) 
= 1,955,507,368 / (977,753,684 + 1,955,507,368) 
= 66.67% 

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 
บรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน จึงไม่สำมำรถค ำนวณได ้

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท  กับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำ กำร
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เพิ่มทนุและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท ใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้มำกกว่ำผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้หรือก ำไรต่อหุน้ เนื่องจำกกำรเพิ่มทนุครัง้นี ้สำมำรถส่งเสรมิใหฐ้ำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั
ใหม้ีควำมแข็งแกร่งขึน้ เนื่องจำกบริษัทจะมีเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมคล่องตวั
ในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทในอนำคต 

8.2 ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก/เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

8.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตำม สดัส่วนกำรถือหุน้ในครัง้นี ้ช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถระดมทุนไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสัน้ ท ำใหบ้รษิัทมี
สภำพคล่อง และเงินทุนหมนุเวียนเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ใหแ้ก่บรษิัท ทัง้ในดำ้นกำรด ำเนินงำนและดำ้นเงินทนุ โดยบรษิัทมีแผนที่จะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุน
ไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน และถำ้เงินเพียงพอจะน ำไปใชใ้นกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจ
ต่อไป 

8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บรษิัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ รวมทัง้ไดร้บั
เงินจำกกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวภำยในเดือนกุมภำพนัธ ์2564 โดยบริษัทจะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำร
เพิ่มทนุดงักล่ำวไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในขอ้ 5 ขำ้งตน้ 

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีควำมสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท โดยบรษิัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งระดมทุนเพิ่มเติมประมำณ 195 ลำ้นบำท เพื่อใหบ้ริษัท
มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและเพื่อน ำเงินทุนมำใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน ตำมที่ระบุในขอ้ 
8.2.1 ขำ้งตน้ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีสภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้ โดยเมื่อพิจำรณำแนวทำง
ต่ำง ๆ ในกำรระดมทุนแลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เป็นวิธีกำรระดมทุนที่มีควำมเหมำะสมที่สดุในสถำนกำรณปั์จจุบนัของ
บรษิัท ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถระดมทนุไดแ้ละมีเงินเพียงพอต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมแผนท่ีวำงไว ้

8.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในครัง้นีจ้ะท ำ
ใหบ้รษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุ ซึ่งจะช่วยเสรมิสรำ้งควำมแข็งแกรง่ทำงกำรเงนิ และควำมมั่นคงใหแ้ก่ฐำนะทำง
กำรเงินของบริษัท เพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละมี
สถำนภำพทำงกำรเงินและฐำนทนุท่ีมั่นคง ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ทกุรำย 
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8.3 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ รำคำหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ไดเ้สนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.10 บำท นัน้เป็นรำคำที่เหมำะสม ทัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสม
ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บรษิัทจึงสำมำรถก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตำมมำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัติ
บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 11 มกรำคม 2564 
2 วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ที่ 1/2564 และวนัก ำหนดรำยชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุ
ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ของบรษิัท เป็นวนัเดยีวกนั 
ทัง้นี ้การใหส้ทิธิจองซือ้หุน้ดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบั
การไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
 

25 มกรำคม 2564 

3 วนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 10 กมุภำพนัธ ์2564 
4 จดทะเบยีนลดทนุ เพิ่มทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิกบั

กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อ

หุน้มีมติอนมุตัิ 
5 วนัจองซือ้และช ำระเงินคำ่หุน้เพิม่ทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตำม

สดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) แบบก ำหนดวตัถปุระสงคใ์นกำร
ใชเ้งินทนุ 

15-19 กมุภำพนัธ ์2564 

6 จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์

ภำยใน 14 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลำ
จองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้เพิม่ทนุ 

 
10. ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมกำรของบริษัท ไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท  ตลอดจน
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษิทัในเรื่องที่ เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุ โดยกระท ำ
กำรหรือละเวน้กำรกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวและก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บรษิัท บรษิัทสำมำรถเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวได ้แต่หำกบรษิัทไม่เรียกรอ้ง ค่ำสินไหมทดแทนดงักล่ำว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้รษิัทด ำเนินกำรเรียกรอ้งได ้และหำกบริษัทไม่ด  ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้
แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สำมำรถฟ้องเรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบรษิัทได ้ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจำกนี ้หำกกำรกระท ำกำรหรือละเวน้กระท ำกำรใดของ
กรรมกำร อนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้
ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กร รมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอำจฟ้องเรียกให้กรรมกำรรับผิดชอบในกำรส่งคืน
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บริษัท เอม็พีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-5000  
MPG Corporation Public Company Limited 20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 0-2541-5000 

ประโยชนด์งักล่ำวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิัท จะแจง้ใหบ้รษิัทด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้ซึ่งหำกบรษิัทไม่ด  ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้แจง้ภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวสำมำรถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน  ประโยชน์จำกกรรมกำรนั้นแทนบริษัทได้ตำมมำตรำ 89/18 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
บรษิัทขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร  
 
 

ลำยมือชื่อ        -สำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ-    กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบรษิัท 
(นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ) 

(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อ 
พรอ้มทัง้ประทบัตรำบรษิัท) 
 

ลำยมือชื่อ        -สิทธิชยั เกษรสมบตัิ-    กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบรษิัท 
(นำยสิทธิชยั เกษรสมบตั)ิ 


