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หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
 
 
 
1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ชื่อบริษัท:   บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ชื่อภาษาองักฤษ:  MPG Corporation Public Company Limited 
ชื่อย่อ:   MPG  

 
2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2564 ซึง่จดัขึน้ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,955,507,368 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้
หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 15-19 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
3. รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ  : หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร  : ไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น  
อตัราส่วนการจดัสรร  : 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่  
ราคาเสนอขาย   : 0.10 บาท ต่อหุ้น  

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 
2563 บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 
11 มกราคม 2564  

: 977,753,684 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีจะช าระเพิ่มจากการ
จดัสรรหุ้นในครัง้นี ้

: 1,955,507,368 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
(ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิเต็มจ านวน) 

ทนุช าระแล้วภายหลงั 
การจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้

: 2,933,261,052 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
(ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นทกุรายจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิเต็มจ านวน) 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตราส่วน  
1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ และผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกิน
กว่าสิทธิได้  
 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
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การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น
ในรอบแรก ในจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่า
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นครบถ้วนตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น
ในรอบแรกในจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะ
จดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวโดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการค านวณจะ
เท่ากับจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับ
การจดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคา
ค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่
ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยน าสดัส่วนการ
ถือหุ้ นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคูณด้วยจ านวนหุ้ นที่
คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์จากการค านวณจะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกินจ านวนหุ้นที่
ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกว่าไม่มีหุ้ น
เหลือจากการจดัสรร 

 
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้
ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้าม
ผ่านจุดที่ ต้องท าค าเสนอซื อ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย
ทัง้หมดของบริษัท 
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจากข้างต้น บริษัทจะ
ด าเนินการลดทนุจดทะเบยีนในส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรในโอกาสต่อไป 
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ในการนีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ รับ
มอบอ านาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับ
ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึง
การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ตัวอย่ำงกำรจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ 

 จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิเท่ากบั 130 หุ้น 

กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ำสิทธิรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น
ท่ีถือ

ปัจจุบัน 

จ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ กำรจัดสรรเกินสิทธิ 
รอบที่ 1 

หุ้นท่ีได้รับกำร
จัดสรรจริง 
รอบที่ 1 

คงเหลือจ ำนวนหุ้นท่ี
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ได้รับกำรจัดสรร 

ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก 1,000 2,000 10 = 2,000 / 4,600 x 130 = 56.52 10 0 
ผู้ถือหุ้น ข 800 1,600 50 = 1,600 / 4,600 x 130 = 45.22 45 5 
ผู้ถือหุ้น ค 500 1,000 100 = 1,000 / 4,600 x 130 = 28.26 28 72 
รวม 2,300 4,600 160  83 77 

จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 1 = 130 – 83 = 77 หุ้น 

 จากการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1  
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 56.52 หุ้น โดยเศษ 0.52 หุ้นให้ปัดทิง้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้น ก. จองซือ้

เกินกว่าสิทธิเพียง 10 หุ้น จึงได้รับการจดัสรรเพียง 10 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 45.22 หุ้น โดยเศษ 0.22 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้รับการจดัสรรจริง 45 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 28.26 หุ้น โดยเศษ 0.26 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้จดัสรรจริง 28 หุ้น  
ดงันัน้ คงเหลือจ านวนหุ้นท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรรอีกจ านวน 47 หุ้นโดยจะน ามาจดัสรรต่อในรอบถดัไป เนื่องจากภายหลงั

การจดัสรรในรอบแรก ผู้ ถือหุ้น ข. และ ค. ยงัคงต้องการจองซือ้หุ้นเกินสิทธิอีกจ านวน 5 หุ้น และ 72 หุ้นตามล าดบั 

กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ำสิทธิรอบที่ 2 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น
ท่ีถือ

ปัจจุบัน 

จ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ กำรจัดสรรเกินสิทธิ 
รอบที่ 2 

หุ้นท่ีได้รับกำร
จัดสรรจริง 
รอบที่ 2 

คงเหลือจ ำนวนหุ้นท่ี
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ได้รับกำรจัดสรร 

ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ข 800 1,600 50 = 1,600 / 2,600 x 47 = 28.92 5 0 
ผู้ถือหุ้น ค 500 1,000 100 = 1,000 / 2,600 x 47 = 18.08 18 54 
รวม 2,300 2,600 150  23 54 

จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 2 = 47 – 23 = 24 หุ้น 
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 จากการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2  
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ข. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 28.92 หุ้น โดยเศษ 0.92 หุ้นให้ปัดทิง้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้น ข. เหลือหุ้นที่

จองเกินสิทธิและยงัไม่ได้รับจดัสรรจากรอบท่ี 1 เพียง 5  หุ้น จึงได้รับการจดัสรรเพียง 5 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเท่ากบั 18.08 หุ้น โดยเศษ 0.08 หุ้นให้ปัดทิง้ และได้จดัสรรจริง 18 หุ้น  
ดงันัน้ คงเหลือจ านวนหุ้นท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรรอีกจ านวน 24 หุ้นโดยจะน ามาจดัสรรต่อในรอบถดัไป เนื่องจากภายหลงั

การจดัสรรในรอบที่ 2 ผู้ ถือหุ้น ค. ยงัคงต้องการจองซือ้หุ้นเกินสิทธิอีกจ านวน 54 หุ้น 

กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ำสิทธิรอบที่ 3 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น
ท่ีถือ

ปัจจุบัน 

จ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ กำรจัดสรรเกินสิทธิ 
รอบที่ 3 

หุ้นท่ีได้รับกำร
จัดสรรจริง 
รอบที่ 3 

คงเหลือจ ำนวนหุ้นท่ี
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ได้รับกำรจัดสรร 

ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ค 500 1,000 100 = 1,000 / 1,000 x 24 = 24 24 30 
รวม 500 1,000 100  24 30 

จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 3 = 24 – 24 = 0 หุ้น 

 
 จากการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที ่3  

จ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น ค. จะได้รับจดัสรรเท่ากับ 24 หุ้น และได้จดัสรรจริง 24 หุ้น โดยหลงัการจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิ
รอบที่ 3 ไม่มีจ านวนหุ้นท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรรแล้ว  

สรุปผลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นท่ีถือปัจจุบัน จ ำนวนหุ้นท่ีจองซือ้ 
ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก 1,000 2,000 10 
ผู้ถือหุ้น ข 800 1,600 50 
ผู้ถือหุ้น ค 500 1,000 70 
รวม 2,300 4,600 130 

 
จากตวัอย่างข้างต้นในกรณีนี ้ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ไม่ได้รับการจดัสรร  
ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรร บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้ นคงเหลือในรอบต่อๆไป จนกระทั่งไม่มีหุ้ น

คงเหลือจากการจดัสรร หรือ หากไม่สามารถจดัสรรต่อไปได้และมีหุ้นคงเหลือจากการจดัสรร บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลด
ทนุจดทะเบียนต่อไป  
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4. วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record 
Date) ในวนัท่ี 25 มกราคม 2564  

อนึ่ง สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดในเอกสารฉบบันี ้จะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่
1/2564 ซึ่งจัดขึน้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เทา่นัน้ หากที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิเร่ืองดงักล่าว ให้ถือว่าเอกสารฉบบันีเ้ป็นอนัยกเลิกไป 
 

5. ก ำหนดวันจองซือ้และรับช ำระเงนิค่ำหุ้นเพิ่มทุน 

5.1.  ระยะเวลาการจองซ้ือและรับช าระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน 

วนัท่ี 15-19 กมุภาพนัธ์ 2564 (รวม 5 วนัท าการ)  

5.2. สถานทีรั่บจองซ้ือและรับช าระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ ในวนัท่ี 15-19 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยติดต่อที ่
นำยพงศกร พงศ์สถำพร 
19 ซ. รำมค ำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.10240 
โทรศัพท์ 02-716-2232, 02-716-2233 

*** ไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย์และโทรสาร*** 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซือ้หุ้นภายในวนัเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

5.3. วิธีการจองซ้ือและช าระเงนิค่าหุ้นเพ่ิมทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามที่แสดงไว้ใน
ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเพียง 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซือ้หุ้น 1 ใบ พร้อมทัง้ลงลายมือ
ชื่อผู้ จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดย
สามารถช าระเป็น เงินโอนเข้าบญัชีธนาคาร หรือ เช็คบคุคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ณ สถานท่ีรับจองซือ้และรับ
ช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้

(ก) ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 
พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่อ
ใบรับรองกำรจองซือ้หุ้น 1 ฉบับ เท่ำนัน้  

(ข) ใบรับรองกำรจองซือ้หุ้น (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ซึง่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนงัสือฉบบันีแ้ล้ว ซึ่งจะ
ระบจุ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

(ค) หลักฐำนกำรช ำระเงนิ ได้แก่ หลกัฐานการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร หรือ เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน และจ านวนหุ้นที่จองซือ้ ไว้
ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ และเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นที่เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนและชัดเจน
เท่ำนัน้  

(1) กรณีช ำระเป็นเงนิโอนเข้ำบัญชีธนำคำร (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน)  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอนเข้าบญัชีธนาคาร สามารถจองซือ้ได้ 
ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ของวนัที ่15-19 กมุภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นช าระเงินค่าจองซือ้
เป็นเงินโอน กรุณาโอนเงินครัง้เดียวเข้าบญัชีออมทรัพย์  

ธนำคำรกสิกรไทย สำขำลำดพร้ำว 67 เลขที่บัญชี 633-2-12329-5 
ชื่อ “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุของ บมจ. เอ็มพจีี คอร์ปอเรชั่น” 

พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ และ
จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ ไว้ด้านหลงัส าเนาหลกัฐานการโอนเงินด้วย 

(2) กรณีช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (จ่ำยช ำระเต็มจ ำนวน) 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ 
ด ร๊าฟท์  สามารถจองซื อ้ได้  วันที่  15-17 กุมภาพันธ์  2564 ตั ง้แต่ เวลา  9.00 น . – 15.00 น . โดย 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 และสำมำรถเรียก
เก็บเงนิได้จำกส ำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภำยในวันท ำกำรถัดไปเท่ำนัน้  

การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย  

“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น” 

พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ และจ านวนหุ้นที่จองซือ้ อย่าง
ชดัเจนด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ด้วย 

(ง) เอกสำรประกอบกำรแสดงตัว 
1) บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมื่อชื่อรับรองส าเนา

ถกูต้อง  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึง่ท าให้ชื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกับชื่อผู้ ถือหุ้นที่
ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือ  ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ให้แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อ
สกลุ เป็นต้น พร้อมลงลายมื่อชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลต่างด้าว : ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย 

: ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
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เอกสารหลักฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของ
นิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตาม 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารของนิติบคุคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง  

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
ต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary public และรับรอง
โดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวนัจองซือ้ 

(จ) หนังสือมอบอ ำนำจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทน) 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ รับและผู้มอบอ านาจ ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ฉ) กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ่มทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่น 
เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงนาม
รับรองความถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็น
ใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

5.4. การคืนเงนิค่าจองซ้ือหุ้น 

(ก) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์  เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้  และ/หรือ การไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากเหตุดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ดงักล่าวต้องติดต่อขอรับ
เช็คจากบริษัทตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หลกัทรัพย์ 

(ข) กรณีผู้ ถือหุ้นช าระเงินเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหาย
ใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ จองซือ้หลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้
แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 
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5.5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีแ้ต่เพียงกรณีเดียว โดยให้แสดงความประสงค์
ดงักล่าวไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3) 

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ นายทะเบียนของ
บริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนั
ปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ แต่ผู้จองซือ้หุ้นไม่มี
บญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นตามจ านวนที่ผู้ จองซือ้ที่ได้ รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดย
ต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/
หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์  และผู้ที่
ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

หากผู้จองซือ้ไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นใน
นามของผู้จองซือ้หุ้นตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นตามเงื่อนไขในข้อ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และผู้จองซือ้หุ้นมี
บญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซือ้หุ้นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ฝากไว้และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ชื่อผู้จองซือ้ที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที ่
ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกับชื่อ
บญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือกรอกชื่อบริษัทหลักทรัพย์และรหสัสมาชิกผู้ฝากไม่ชัดเจนหรือไม่สัมพนัธ์กัน มิฉะนัน้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
เงื่อนไขในข้อ 5.5 (ก) แทน 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้กรอกรายละเอียดการส่งมอบหลกัทรัพย์ไม่ชดัเจน หรือมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทส่งมอบหลกัทรัพย์
ไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ตามข้อ 5.5(ก) 
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5.6. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นท่ีลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
รับจองซือ้หุ้ น โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน
ระยะเวลาจองซือ้ 

(ข) กรณีจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวน
เงินที่ได้รับช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั แต่ทัง้นี ้จ านวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามลูค่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้
ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

(ค) ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้หุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีด าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 5.3 

(ง) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือ มิได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท 
หรือ ผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้ไม่ชดัเจน หรือผู้ ถือหุ้นไม่ปฏิบตัิตามวิธีการใดๆ ท่ีระบุในหนงัสือแจ้งสิทธิการ
จองซือ้หุ้นอย่างถกูต้อง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้ 

(จ) กรณีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ชดัเจน หรือ ไม่สมัพนัธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้
ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักล่าว 

(ฉ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียด วิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

 
6. วัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุนและกำรใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทมีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความมัน่คงให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผน
ที่จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน ประมาณ 60 - 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 - 
36 ของจ านวนเงินท่ีได้รับกรณีที่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด และถ้าได้รับเงินเพียงพอจะน าไปใช้ในการ
รองรับการขยายธุรกิจต่อไป 

 
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 ท าให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ 
7.2 ท าให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 
7.3 เป็นการขยายฐานทนุของบริษัท 
7.4 ท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงยิ่งขึน้ 

 
8. นโยบำยเงนิปันผลและสิทธิในกำรรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

8.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทัง้นี ้หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และ
การจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
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 หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลที่จะได้รับ ทัง้นี ้มติ
ของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุต่อไป 

8.2  ภายหลงัจากที่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อทางบริษัทได้มีการอนมุตัิและประกาศจ่ายเงิน
ปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 
9. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

9.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น 

9.1.1 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีผู้ ถือ
หุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอตัราร้อยละ 
46.88 โดยสามารถค านวณผลกระทบได้ดงันี ้
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= (0.32 – 0.17) / 0.32 
= 46.88% 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้ นย้อนหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  2/2564 เมื่อวันที่  11 มกราคม 2564 (ระหว่างวันที่  17 
ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564) เท่ากบั 0.32 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่
เสนอขาย)] / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย)  

 = [(0.32 x 977,753,684) + (0.10 x 1,955,507,368)] / (977,753,684 + 1,955,507,368) 
 = 0.17 บาทต่อหุ้น  
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทจึงสามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามมาตรา 
52 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

9.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออก
เสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และ
ผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออก
เสียงลดลงร้อยละ 66.67 โดยสามารถค านวณได้ดงันี ้
= จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย) 
= 1,955,507,368 / (977,753,684 + 1,955,507,368) 
= 66.67% 

9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) 
บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณได้ 
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1. ชื่อและสถำนที่ตัง้ของบริษัท 

ชื่อบริษัท: บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MPG”) 
ประเภทธุรกิจ: ร้านค้าปลีกจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง, อุปกรณ์เทคโนโลยี และเป็นผู้ ถือลิขสิทธ์ิ ผลิต จดัจ าหน่ายเพลง 

ภาพยนตร์ ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลเูรย์ ดิสก์ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่: 20 ประดิษฐ์มนญูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
เลขทะเบียนบริษัท: 0107546000440 
โทรศพัท์: 0-2514-5000 
เว็บไซต์:    www.mangpong.co.th 

 
2. ประเภทกิจกำรและลักษณะกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัท 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยมีโครงสร้างธุรกิจเป็นร้านค้าปลีก
ภายใต้แบรนด์  กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) ประกอบไปด้วยสินค้าประเภท House of Lifestyle Gadgets  
ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี เน้นกลุ่ม
ลกูค้าที่รักการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในชีวติประจ าวนั ปัจจบุนัมีการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้แบรนด์
ร้านค้า GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินค้าขายดี เช่น เคร่ืองกรองอากาศ หุ่นยนต์ดูดฝุ่ น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ล าโพงบลูทูธ 
และ หฟัูงไร้สาย 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร 
ลกัษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มสินค้าแก็ดเจ็ท 
และธุรกิจค้าปลีกสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ซอฟแวร์ 

 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของแบรนด์ GIZMAN และ MANGPONG ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำกลุ่มแก็ดเจ็ท

และไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี 
ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ควบรวมร้าน MANGPONG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน GIZMAN โดยร้านค้า GIZMAN ได้สร้าง

ความหลากหลายของสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน และได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ท่ีเป็นประเภทไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีและมีเอกลกัษณ์ภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้ารายอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่ม
สินค้าได้ ดงันี ้

- กลุ่ม Home Technology เช่น เคร่ืองฟอกอากาศ, หุ่นยนต์ดดูฝุ่ น, หุ่นยนต์ถพูืน้ เป็นต้น 
- กลุ่ม Speaker เช่น ล าโพง Hi-Fi, ล าโพงบลทูธู, กล่องเพลงสนุทราภรณ์ เป็นต้น 
- กลุ่ม Wheeler เช่น จกัรยานพบัได้, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็นต้น 
- กลุ่ม Headphone เช่น หฟัูงไร้สาย, หฟัูง True Wireless เป็นต้น 
- กลุ่ม Wearable เช่น นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ เป็นต้น 
- กลุ่ม Camera เช่น กล้องติดรถยนต์, กล้องติดมอเตอร์ไซต์, กล้อง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็นต้น 
- กลุ่ม Drone เชน่ DJI Drones, Dobby Drone เป็นต้น 
- กลุ่ม Accessories เช่น โซฟาลม, แว่นตา VR, อุปกรณ์จกัรยาน, อุปกรณ์ชั่งน า้หนกัพกพา, USB พกพา, สายชาร์จ 
มือถือ, หุ่นฟิกเกอร์ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 
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กลยทุธการด าเนินงาน 
บริษัทฯ มีการปรับตวัทางด้านกลยทุธทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของลกูค้า ซึง่จะส่งผล

ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยการใช้กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1)  กลยทุธ์ด้านสินค้า 
เนื่องจากความต้องการของผู้ บริโภคนัน้เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต สินค้าด้านเทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวนั บริษัทฯ จึงคดัเลือกสินค้าที่มีความแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หาซือ้ได้ยากจากร้านค้าอื่น  และมีการรับประกัน
สินค้า จากผู้ผลิตและตวัแทนจ าหน่ายเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลายสงู  

2) กลยทุธ์การก าหนดราคา 
บริษัทฯ มีนโยบายในการท างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการคุมราคาตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียว  โดยบริษัทฯ ได้มีการ

เปรียบเทียบราคาสินค้าในตลาดอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้งัมีการประสานงานด้านการตลาดกบัคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมมือกัน
สนับสนุนการขายผ่านโปรโมชั่น Pay Day 11.11 , 12.12 ในส่ือออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมยังร่วมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผ่อนช าระส าหรับสินค้าที่มีราคาสงู และท า CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ 

3) กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 
บริษัทฯ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการโดยการคัดสรรสินค้าที่ร้านค้าคู่แข่งยังไม่มี พร้อมการจัดโปรโมชั่น

เปิดตวั และ จดัเทรนนิ่งพนกังานขายเพื่อทดสอบความรู้สินค้าและการบริการเป็นประจ า โดยบริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะยกระดับ
การบริการท่ีมอบให้ลกูค้าในทกุๆวนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมอบบริการหลังการขายที่ดีผ่านการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warranty) โดยลูกค้าสามารถน า
สินค้ามาเปล่ียนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากพบว่าสินค้ามีข้อผิดพลาดจากการผลิต โดยผ่านการพูดคุยประสานงานกับ
พนกังานสาขาและช่องทางออนไลน์ 

4) กลยทุธ์ในด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ ได้จดัหาสินค้าลิขสิทธ์ิจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง 

และเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ 
5) กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านร้านค้า GIZMAN ในศูนย์การค้าที่มีศกัยภาพ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายใน

การปิดสาขาที่ท ายอดขายได้น้อยลง โดยการพิจารณาคัดเลือกปิดสาขาอย่างระมัดระวัง  และคงเหลือเฉพาะสาขาที่มี
ความสามารถในการท าก าไรได้ดี เพื่อให้ยงัคงมีหน้าร้านให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงด าเนินการขยาย
ฐานลกูค้า เพือ่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการจดัโชว์สินค้าที่โดดเด่นและน่าซือ้ โดยมีทัง้รูปแบบ Brand Shelf 
และ Category Shelf และเปล่ียนรูปแบบให้ใหม่และตามกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านในฐานะ
หน่ึงในร้านค้าปลีกในใจของลกูค้า ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทัง้นี ้GIZMAN Shop ยงัคงเป็นช่องทางจดัจ าหน่ายหลกัส าหรับ
สินค้ากลุ่มสินค้าแก็ดเจ็ท  

จ านวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิน้ปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 2562 2561 2560 
GIZMAN Shop 5  สาขา 10  สาขา 13  สาขา 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในเว็บไซต์ของ GIZMAN ที ่

www.gizmangadgets.com และหรือเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ  www.mangpong.co.th  ตลอดจน Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/ LINE : @gizmangadgets และ Marketplace ต่างๆ เช่น Lazada / Shopee 
/ JD Central ซึง่สนบัสนนุการขายและการบริการได้ดีอีกด้วย 

http://www.gizmangadgets.com/
http://www.mangpong.co.th/
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6) กลยทุธ์การส่ือสารและการตลาด 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดบัคือ 
- การส่ือสารผ่านร้านค้าสาขา ซึ่งบริษัทฯ มีจดุเด่นในเร่ืองพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพด้านท าเลอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการ

ตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลกัษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจดัเรียงสินค้าให้โดดเด่น (Merchandising), ส่ือ
โฆษณา ณ จดุจ าหน่าย (Point of Purchase : POP), การจดักิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ 

- การส่ือสารทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นความรวดเร็วและความน่าสนใจของสินค้าที่ออกใหม่ สินค้าในกระแส สินค้า 
โปรโมชัน่ เพื่อเป็นการตอกย า้ Brand และสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการส่ือสารผ่าน Facebook Ads, 
Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่างต่อเนื่อง 

7) ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงสมาชิกของบริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ากลุ่ม E-Shop ตาม

คณุค่าของสินค้าที่ไปตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิต ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงันี ้
กลุ่มที่ 1  Small Price Seeker คือ ลกูค้าที่ต้องการสินค้าแปลกใหม่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือเพื่อความบนัเทิง 

ในราคาที่สามารถตัดสินใจซือ้ได้อย่างรวดเร็ว ค านึงถึงคุณภาพสินค้าโดยไม่สนใจ Brand เน้นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะ
เร่ิมต้นท างาน สินค้าส าหรับลกูค้ากลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุ่ม Headphone 

กลุ่มที่ 2  Technology Seeker คือ ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถน ามาใช้ในการท างานหรือชีวิต
ส่วนตวั ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผู้ใช้ มีก าลงัซือ้ปานกลาง ค านึงถึง Brand และคณุภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มวยัท างาน 
สินค้าส าหรับลกูค้ากลุ่มนี ้เช่น ล าโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้อเดียว, Scooter, กล้อง GoPro เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3  Solution Seeker คือ ลูกค้าที่แสวงหาสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์สามารถน ามาใช้ในชีวิตเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการเฉพาะด้าน มีก าลงัซือ้ปานกลางถึงสงู ค านึงถึงประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและคุณภาพสินค้ามาก่อน Brand และราคา 
เน้นกลุ่มผู้ประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินค้าส าหรับลูกค้ากลุ่มนี ้เช่น กล้องติดรถยนต์ , Drone, เคร่ืองดูดฝุ่ น iRobot, GPS 
Tracker, สายรัดข้อมือสขุภาพ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มลูกค้าประจ า (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้สินค้าจากร้าน GIZMAN และได้เป็นสมาชิกของ
บริษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลูกค้าในกลุ่ม  Social Media อาทิ Facebook/ Instagram / LINE  ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีความเชื่อมัน่ในคณุภาพของสินค้าและบริการท่ีได้รับจากร้านค้าและสินค้าของบริษัทฯ 

 
สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันสินค้ำกลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์สไตล์เทคโนโลย ี  

จากผลการศกึษาของบริษัทวิจยัชัน้น าระบวุ่าแนวโน้มส าคญัหน่ึงที่ส่งผลกระทบกบัการบริหารธุรกิจคือการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตและการท างานในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือ เจนเนอร์เรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งในประเทศไทยมีจ านวน
ประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนแรงงานทัง้หมด ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับการศึกษาสงูที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัรุ่นอื่นๆ อีกทัง้ยงั
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากที่สดุ มีความต้องการอิสระและการแสดงความเป็นตวัของตวัเองในการท างาน รวมทัง้นยิมใช้
สินค้าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตและการท างานเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ส่ิงเหล่านีส้ร้างความท้าทายต่อผู้ผลิต
สินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ที่มีเทคโนโลยีในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้สินค้ามีประสิทธิภาพสงูขึน้ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และต้นทุนการผลิตที่ต ่าลง ส่งผลให้มีผู้จ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์เพิ่มขึน้อย่าง
มาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมเอือ้อ านวยต่อการท าธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่ือสังคมออนไลน์ ความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการ การขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมการซือ้สินค้าทางอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประเมินภาวะการแข่งขันในสินค้าเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ที่อาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตได้มีการแนะน าสินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสงูขึน้ออกสู่ตลาดในระดบัราคาที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัมีแนวโน้มสงูขึน้ตามการเติบโตของอตุสาหกรรม 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญัการบริหารพืน้ที่ภายในร้านค้า GIZMAN ให้เกิดประโยชน์ ให้ลกูค้ามีโอกาสสมัผัสทดลองใช้
งานสินค้า รับค าแนะน าการใช้งาน และการให้ความส าคัญกับการบริการ บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการให้บริการลกูค้าทัง้ก่อน
และหลงัการขาย  มีการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตวัสินค้า สามารถแนะน าสินค้าให้แก่ลกูค้าได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนมีบริการหลงัการขายหากพบสินค้าช ารุด หรือบกพร่องจากการผลิต สามารถเปล่ียนหรือคืนได้ในระยะเวลาที่ก าหนด มา
เป็นจดุแข็งที่เหนือกว่าผู้จ าหน่ายรายอืน่ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ หรือ ครบวงจร (Full E-Commerce) 
และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างช่องการขายสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทัง้ทดแทนยอดขายร้านค้าปลีก และสดัส่วนร้านค้าที่ปิดสาขา เนือ่งจากหมดสญัญาหรือปล่อยเช่า  
อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Marketplace เพื่อวางขายสินค้าของบริษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ส่ือกลางการติดต่อซือ้-ขายของสินค้าทั่วไป โดยการกระตุ้นยอดขาย ด้วยการจดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย (promotion) เช่น 
การท าโปรโมชัน่ “Super Combo” และน าสินค้ากลุ่มแก็ดเจ็ต มาขายผ่านออนไลน์ E-Marketplace เพิ่มขึน้ เพื่อดึงดดูลกูค้าให้มา
ซือ้สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัหา Blogger ที่ดงึดูดให้ลกูค้าเข้าไปชมเว็บเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย ซึง่ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการจดัจ าหน่าย จึงท าให้ร้าน GIZMAN และ MANGPONG มียอดขายเพิ่มขึน้จากการ
ปรับกลยทุธ์ดงักล่าว 
 

2.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ของร้ำน “STARDUST” และ สินค้ำในกลุ่ม House Brand Product 
ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
เป็นสินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและเวชส าอางภายใต้ตราสินค้าของคู่ค้ารายอื่นๆ เพื่อจ าหน่ายในร้าน STARDUST ที่

เป็นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชัน้น าจากทัว่โลกในราคาที่ใครๆ ก็เอือ้มถึง และเป็นเบือ้งหลังความงามของผู้หญิงทุกคน 
โดยแบ่งกลุ่มสินค้าได้ ดงันี ้

- กลุ่ม Makeup แป้งทาหน้า, ลิปสติก, รองพืน้ อายไลน์เนอร์, บรัชออน, เป็นต้น 
- กลุ่ม Skin Care โลชัน่บ ารุงผิว, ไวท์เทนนิ่งโลชัน่ เป็นต้น 
- กลุ่ม Hair Care แชมพ,ู ครีมนวด, ทรีตเม้นต์, ผลิตภณัฑ์จดัแต่งทรงผม, สเปรย์จดัทรงผม, ยาย้อมสีผม เป็นต้น 
- กลุ่ม Perfume น า้หอมกลิ่นต่างๆ เป็นต้น 
- กลุ่ม Accessories ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เป็นต้น 

นโยบายการก าหนดราคา  
บริษัทฯ เป็นผู้คดัเลือกสินค้าจากผู้จดัจ าหน่าย โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด เงื่อนไขในการจดัซือ้ เปรียบเทียบราคา

ขายของคู่แข่ง แล้วจึงก าหนดราคาที่เหมาะสมโดยค านึงถึงอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสามารถท าได้เป็นส าคญั  

กลยทุธการด าเนินงาน  
บริษัทฯ มีการปรับตวัทางด้านกลยทุธทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการของลกูค้า ซึง่จะส่งผล

ต่อผลประกอบการของบริษทัฯ โดยการใช้กลยทุธ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
1) กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษัทฯ เน้นการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก เพื่อเป็นการบริหารพืน้ท่ีหน้าร้านซึง่เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ และท าให้บริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ในการบริหาร Retail Outlets มาเป็นแนวทางใน
การเลือกท าเลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และสอดคล้องกับสินค้าและบริการที่ STARDUST ส่งมอบให้กับลกูค้า โดย
บริษัทฯ มีร้านค้าปลีก STARDUST ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาขาทัง้หมด 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 /เซ็นทรัล
พลาซ่า พระราม3 / เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า 
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ภาพรวมรายได้ ปี 2562 รวมรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 128.32 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าผลิตภณัฑ์ความงาม ท ารายได้
อยู่ที่ ร้อยละ 28 เป็นเงิน 44.97 ล้านบาท ทัง้นี ้ร้าน STARDUST ยังคงเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายหลักส าหรับสินค้ากลุ่มสินค้า
ผลิตภณัฑ์ความงาม และจากการแข่งขนัที่สงูขึน้ในธุรกจิเคร่ืองส าอาง ท าให้การแข่งขนัในตลาดต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา โดย
การลดราคาสินค้า จึงส่งผลให้ยอดขายลดลง 

จ านวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิน้ปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
 2562 2561 2560 
STARDUST Shop 3  สาขา 7  สาขา 8  สาขา 

 
2) กลยทุธ์การรักษาฐานลกูค้า 

การรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือสร้างการซือ้ซ า้ต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการด ารงอยู่ของธุรกิจและการสร้าง
เสถียรภาพของรายได้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบักลยทุธ์ในการรักษาฐานลกูค้า ดงันี ้

- การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้า 

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบัลกูค้า รวมทัง้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าใน Marketplace ต่างๆ เพราะปัจจุบนัเมื่อโลกก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิตอล ความนิยมในการช้อปปิง้แบบออนไลน์เพิ่มมากขึน้ในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงธุรกิจเคร่ืองส าอาง โดยตวัเลขการซือ้
ขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นกระแสที่น่าจบัตามอง และจะยงัคงเติบโตอย่างมากใน 5 ปีนี ้

- รักษาคณุภาพของการให้บริการ พร้อมทัง้มีบริการเสริมให้กบัลกูค้า เช่น การแต่งหน้าในร้าน 
- การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมการตลาด เช่น การเล่นเกมแจกของ พบปะดาราภายในร้านค้า 

บริษัทฯ พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจดัเก็บฐานข้อมลูลกูค้า เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
หรือ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่งมี ส่วนท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์จะเร่ิมต้นจากการส่งเสริมให้ลกูค้าสมคัรสมาชิก จูงใจโดยการให้ส่วนลดส าหรับ
สมาชิก และมีโปรโมชัน่การสมคัรสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงการจัดกิจกรรม หรือเมื่อซือ้สินค้าครบตามมลูค่าที่ก าหนดไว้
เพื่อกระตุ้นให้ลกูค้าใช้สิทธิในการสมคัร ซึง่เมื่อลกูค้าเข้าเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะท าการเก็บฐานข้อมลูส่วนบุคคลทัว่ไป อาทิ ที่
อยู่ อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทัง้เก็บข้อมลูการซือ้สินค้าของลกูค้าแต่ละราย เช่น รูปแบบการซือ้ ความถ่ี ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้บ่อย 
ความเห็นต่อผลิตภณัฑ์ ความต้องการเฉพาะเจาะจงต่างๆ เป็นต้น 

3) กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 
- การส่ือสารผ่านหน้าร้าน ซึ่งบริษัทฯ มีจดุเด่นในเร่ืองการใช้พืน้ท่ีของร้านSTARDUST ที่มีศกัยภาพด้านท าเลอยู่แล้วมาใช้

ให้เกิดประโยชน์โดยการตกแต่งหน้าร้านให้มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น 
(Merchandising), ส่ือโฆษณา ณ จดุจ าหน่าย (Point of Purchase : POP), การจดักิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ 

- การจดักิจกรรม (Event) สานสมัพนัธ์กบัสมาชิก เช่น การเล่นเกมแจกของ พบปะดาราภายในร้านค้า เป็นต้น 
- การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือภายนอก บริษัทฯ มีการส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ให้แก่ลกูค้าที่สมคัรเป็นสมาชิก 

รวมถึงมีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการให้ข่าวสารโปรโมชั่นของ STARDUST เพื่อให้ความ
สะดวกสบายในการประชาสมัพนัธ์และติดต่อสื่อสารกบัลกูค้า เช่น Facebook Instagram และ Line มากยิ่งขึน้ 

4) ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้
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กลุ่มที่ 1 Image Conscious คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ช่วยส่งเสริมรสนิยมของผู้ ใช้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก าลังซือ้ ปานกลาง 
โดยค านึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ามาก่อนราคา เน้นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการท างาน สินค้าส าหรับลกูค้ากลุ่มนี ้เช่น 
กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care กลุ่ม Hair Care และกลุ่ม Perfume เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 Health Conscious คือ ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิวและร่างกาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก าลังซือ้ ปาน
กลางถึงสงู โดยค านึงถึงคณุภาพสินค้ามาก่อน Brand และราคา เน้นกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มนกัท่องเที่ยว สินค้าส าหรับ
ลกูค้ากลุ่มนี ้เช่น กลุ่ม Organic 

กลุ่มที่ 3 Price Conscious คือ ลกูค้าที่ต้องการสินค้าที่ใช้อยู่แล้วเป็นประจ าในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ สามารถ
ตดัสินใจซือ้ได้อย่างรวดเร็ว รับรู้ถึงคณุภาพสินค้าแล้ว เน้นกลุ่มนกัศึกษาและผู้อยู่ในระยะเร่ิมต้นท างาน สินค้าส าหรับลกูค้ากลุ่มนี ้
เช่น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care เป็นต้น 

การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ น าเสนอภายใต้รูปแบบร้านค้าปลีก Multi-Brands ขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิดจากการซือ้สินค้าที่

หลากหลายใน Supermarket ร้านสะดวกซือ้และความตื่นเต้นของการช้อปเคร่ืองส าอาง เ ป็นร้านเคร่ืองส าอางเฉพาะอย่าง 
(Beauty Specialty Store) ที่มุ่งเน้นการขายผลิตภณัฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ มีสินค้าเก่ียวกับความงามทัง้หมด 247 แบรนด์ 
จ านวนกว่า 5,058 SKUs จากผู้ จัดจ าหน่าย กว่า 156 บริษัท ที่ รู้จักเป็นอย่างดีทัง้แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ ( Inter 
Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญ่ีปุ่ น จีน ฯลฯ และยงัมีแบรนด์ที่มีขายเฉพาะที่ STARDUST เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การ
บริหารพืน้ท่ีขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ บริษัทฯ ได้ท าการโฟกสัไปท่ีแบรนด์ที่สร้างยอดขายมาก โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่
เพิ่มยอดขายต่อ ตรม. และลดจ านวนสต๊อกสินค้าที่แต่ละสาขาต้องสต๊อกให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง 

 
กำรตลำดและกำรแข่งขันสินค้ำเคร่ืองส ำอำง 

ตลาดธุรกิจความงามและเคร่ืองส าอาง 2562 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Digital Disruption และทางรอดของธุรกิจที่
สร้างความสุขให้ผู้บริโภคธุรกิจความงามและเคร่ืองส าอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี โดยสภาอตุสาหกรรมได้ระบวุ่ามียอดขายโตเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 5-6 % ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมลูค่ายอดขาย
รวมไม่ต ่ากว่า 3 แสนล้านบาทในปี 2561 เติบโตเฉล่ียปีละไม่ต ่ากว่า 10% โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าของตลาดในประเทศ 1.8 แสน
ล้านบาท และอีก 1.2 แสนล้านบาทเป็นมลูค่าของการส่งออก ซึ่งเป็นมลูค่าที่สงูที่สดุในบรรดา 10 ประเทศของ AEC นายธนวฒัน์ 
เรืองเทพรัชต์ ผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัแฟชัน่แห่งประเทศไทย ได้อธิบายให้ฟังว่าปัจจุบนันีผู้้บริโภคได้ให้ความสนใจในเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทส าคญัของเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจ าวนั ท าให้ธุรกิจเคร่ืองส าอางและความ
งามได้รับผลกระทบในหลายเร่ือง 

1. ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้คนใจร้อนมากขึน้ ความอดทนน้อยลง ในเร่ืองการแต่งหน้า หรือการดูแลตวัเองก็
เช่นเดียวกัน จนเกิดเป็นกระแสของค าพูดที่ว่า “ซินเดอเรลล่า เอฟเฟกต์” จากคนใช้กลายเป็นเจ้าหญิงใน 10 นาที ดงันัน้ ในเร่ือง
ความสวยก็เช่นเดียวกนัท่ีทกุคนต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เห็นผลเร็วที่สดุ 

2. ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารจากผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ตวัจริงมากขึน้ ผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เจ้าของผลิตภณัฑ์หรือพรี
เซนเตอร์อีกต่อไป ท าให้การมีลอยลัตีใ้นแบรนด์น้อยลง เปล่ียนใจไปทดลองแบรนด์อื่นๆ ได้เร็วขึน้ 

3. ในโลกออนไลน์เกิดการน ากลยุทธ์ Influencer Marketing แบบรีวิวสินค้ามาใช้ ผ่านทางบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล หรือเซ
เลบริตี ้เพราะท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึน้ เร็วขึน้ ท าให้แบรนด์เองต้องปรับตวั และคิดมากขึน้กว่าเดิมในการท าตลาด 

4. นวตักรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ท าให้ผลิตภณัฑ์บางตวัมีระยะเวลาในการได้รับความนิยมน้อยลง ทอปแบรนด์ในปี 2018 กับ
ทอปแบรนด์ในปี 2019 อาจเปล่ียนไปไม่เหมือนเดิม ดงันัน้ คนท าธุรกิจต้องเข้าใจและปรับตวัให้ทนักบัพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนไป 
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5. ตวัเลขการซือ้ผลิตภณัฑ์ความงามผ่านทางออฟไลน์ยงัมีสดัส่วนที่สงูถึง 85% ในขณะท่ีออนไลน์มีเพียง 15% แต่แนวโน้ม
การขายทางออนไลน์มีเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็ว 

6. เทคโนโลยีสามารถท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึน้ สามารถสัง่ซือ้เคร่ืองส าอางได้ทกุที่ ทุกเวลา ทุกยี่ห้อบน
โลก 

7. เพราะเทคโนโลยีท าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ  เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เช่น เดียวกบับริษัทรับจ้างผลิตครบวงจร โดย
ผู้ลงทนุอาจจะมีเพียงเงินทนุที่ไม่ต้องมาก แต่ใช้โอกาสของเคร่ืองมือต่างๆ ในยคุดิจิทลัท าการตลาด 

การจะรับมือกับการดิสรัปชั่นครัง้นี ้ส่ิงส าคญัที่สดุคือที่แบรนด์จะสร้างความแตกต่างได้คือ จะต้องเข้าใจผู้บริโภคให้มาก
ที่สุดต้องเข้าใจโจทย์ของลูกค้า ต้องมีคอนเนกชั่นที่ดี และสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคอมมูนิตีท้ี่แข็งแรงที่สุด
เพื่อให้เขาอยู่กบัเรานานที่สดุ 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลายเหตุผลส าคญัที่ท าให้ ตลาดธุรกิจความงามและเคร่ืองส าอาง ยงัเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแส
เศรษฐกิจ เพราะ 

1. ทกุคนรักตวัเอง ต้องการให้ตวัเองดดูีในสายตาคนอื่น 
2. การเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยั Aging Society ท าให้คนกลุ่มนีม้ีปัญหาในเร่ืองของความงามและต้องการท่ีจะหยุดเอาไว้ให้มาก

ที่สดุ 
3. การเติบโตของ Social Network ที่ท าให้คนต้องการอวดภาพตวัเองในสงัคมออนไลน์มากขึน้ 
4. สินค้ามีนวตักรรมใหม่ๆ มากขึน้ 
5. มีช่องทางในการเข้าถึงแบรนด์และเข้าใจในตวัสินค้ามากขึน้ ง่ายขึน้ 
6. มีผลิตภณัฑ์ทีส่กดัจากสารธรรมชาติที่เน้นในเร่ืองความปลอดภยัมากขึน้ 
7. ช่องทางออนไลน์เป็นตวักระตุ้นการขายได้เป็นอย่างดี (ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/118113) 
 

สถำนภำพตลำดเคร่ืองส ำอำงของไทย 
ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทย ครัง้ที่ 10/2562 พบว่า ความก้าวหน้าการเพิ่มขึด

ความสามารถเคร่ืองส าอางประชารัฐ พฒันาโดยกรมวิทย์ฯ ซึง่ กวพ. ได้จดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการและยกระดบั
คณุภาพผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทย โดย สธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจดัท าแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพฒันาสมนุไพร
ไทยฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะท างานของศนูย์วิทยาศาสตร์ ทัง้ 15 แห่งร่วมกบัส านกั เคร่ืองส าอาง
และวตัถอุนัตราย กวพ. ร่วมกนัพฒันา SMEs ของไทย จดัท าหนงัสือ “เคร่ืองส าอางประชา รัฐ พฒันาโดยกรมวิทย์ฯ” และรวบรวม
ผลิตภณัฑ์สมนุไพรที่ได้รับการพฒันาคณุภาพและบรรจภุณัฑ์จาก ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองส าอางทัว่ประเทศ จ านวน 29 แห่ง ใน 
5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 8 ราย, ภาค อีสาน 4 ราย, ภาคกลาง 8 ราย, ภาคตะวนัออก 2 ราย และภาคใต้ 7 ราย เพื่อประชาสมัพนัธ์
และสร้าง ความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

ซึง่จะเห็นว่าภาพตลาดเคร่ืองส าอางไทยในปี 2562 นัน้ยงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคมีการศกึษาผลิตภณัฑ์ที่มา
จากผลิตภณัฑ์สมนุไพรมากขึน้ เน้นการบ ารุงรักษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสวยงาม รวมถึงผู้มีอิทธิพลด้านความสวยงาม
ยงัเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู่ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้ธุรกิจ
เคร่ืองส าอางชะลอตวั อย่างไรก็ตามเพื่อเข้าถึงและสร้างฐานลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านส่วนผสมหรือสตูรด้านวตัถุดิบที่มีการปรุง
แต่งสีกล่ินหรือการเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ และด้านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่น รวมถึงการสร้างการรับรู้ตราสินค้าต่อ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านทัง้การโฆษณาผ่านส่ือและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง
มากที่สดุ พร้อมกับก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจนมากขึน้ เพื่อให้กลยทุธ์ทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดย
สินค้า House Brand ภายใต้แบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ของบริษัทฯ ที่เน้นในเร่ืองของการบ ารุงรักษาควบคู่ไปกับการสร้าง
ความสวยงาม ทัง้นีปั้จจบุนัสินค้าเคร่ืองส าอางของไทยภายใต้ตราสินค้าไทยได้กลายเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางที่ยอมรับในระดบั
โลกเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั อนัเป็นผลมาจากการพฒันาคุณภาพสินค้าจนได้มาตรฐานสากล การพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ที่

https://marketeeronline.co/archives/118113
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สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากขึน้ การพัฒนารูปแบบของผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางที่มีส่วนผสม
ของสมนุไพรไทยที่นับวนัจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ในตลาดต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นเฉพาะตวัทัง้ทางด้านรูปลกัษณ์และกล่ิน 
ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวตัถุดิบประเภทสมนุไพรท่ีสามารถพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์เวชส าอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก 

 
2.2 กำรบริหำรระบบงำนจดัซือ้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการจดัท า KPI โดยสรุปความส าคญัในการบริหารงาน ดงันี ้
- ก าหนดขัน้ตอนการออกใบสัง่ซือ้ต้องผ่านการอนมุตัิก่อนทกุฉบบั 
- การสัง่ซือ้สินค้าก าหนดให้มีขัน้ตอนการวิเคราะห์ก่อนการสัง่ซือ้ 
- ก าหนดให้มีการติดตามการเคล่ือนไหวสินค้าหลงัการสัง่ซือ้เพื่อวิเคราะห์และจดัการ 
- การบริหารและหมนุเวียนสินค้าให้อยู่ในจดุขายที่เหมาะสม 
- ก าหนดให้ติดตามการเคล่ือนไหวสินค้าทกุกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ 
- ก าหนดให้ตรวจสอบและคดักรองสินค้าใกล้หมดอายอุย่างสม ่าเสมอ 
- จดัซือ้สินค้าที่มีคณุภาพและเป็นท่ีต้องการของลกูค้า 
- บริหารปริมาณสินค้าคงเหลือให้มีเพียงพอและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
ในปี 2562 ระบบงานสั่งซือ้ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้เป็นกระบวนการและเป็นระบบมากขึน้ โดยมุ่งเน้น

การปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานสัง่ซือ้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

2.3 กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง 
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการสินค้าโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริหารการ

ขายหน้าร้าน และระบบรายงานการขาย เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้า ได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัส่งสินค้าไปยงัสาขาได้อย่างสมดลุทัง้ปริมาณและทนัต่อเวลา ช่วยลดภาระด้าน
การสต็อกสินค้า กระแสเงินสดในการลงทุนของสินค้า เพิ่มความสามารถในการท าก าไร และสร้างความพึงพอใจให้กับ
กลุ่มเปา้หมาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงั ด้วยการติดตามยอดขายสินค้า โดยแต่ละสาขาจะส่ง
ข้อมลูการขายสินค้าให้ส านกังานใหญ่ทุกสิน้วนัท าการ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมลูในการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
และจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบจากส านกังานใหญ่เพื่อเข้าตรวจสอบสินค้าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการ
เข้าตรวจสอบทกุสาขา อย่างน้อยสาขาละ 9 ครัง้ต่อปี 

จากการตรวจสอบมลูค่าสินค้าคงเหลือในปี 2562 มีมลูค่าสินค้าลดลงจากปี 2561 ในทกุกลุ่ม GIZMAN, STARDUST 
กลุ่มสินค้า GIZMAN มีการควบคุมการสัง่ซือ้ให้รัดกุมมากขึน้ มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้าเพื่อน าเข้ามาจ าหน่ายได้

ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทัง้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ รวมถึงมีการหมนุเวียนสินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้า
ในแต่ละสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสินค้า STARDUST มีการปรับปรุงระบบควบคุมการสัง่ซือ้ให้มีความรัดกมุดีขึน้ มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้าเพื่อ
น าเข้ามาจ าหน่ายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ รวมถึงการปรับลดปริมาณสินค้าคงเหลือในส่วนไม่เคล่ือนไหวและใกล้
หมดอายลุง จากการส่งคืนสินค้าในส่วนฝากขาย รวมถึงการเปล่ียนเงื่อนไขการซือ้สินค้าให้เป็นการฝากขายเพิ่มมากขึน้ 

จากรายงานมลูค่าสินค้าคงเหลือโดยรวมที่มีแนวโน้มลดลง ซึง่เกิดจากการปรับปรุงระบบการท างานต่างๆ ในทุกๆส่วน
งานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งฝ่ายบริหารมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจต่อการปรับปรุงระบบงานบริหารสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
ไม่เพียงเป็นการลดภาระต้นทนุลงได้ แต่เป็นส่วนท่ีจะเสริมสร้างรายได้และท าผลก าไรให้บริษัทฯ เพิ่มมากยิ่งขึน้ด้วย 
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2.4 สนิทรัพย์ของบริษทัและบริษทัย่อยที่ส ำคัญ 
ประกอบด้วย  
1) อำคำร และอุปกรณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ประเภทของทรัพย์สนิ มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (ล้ำนบำท) 
(งบกำรเงนิรวม) 31 ธนัวำคม 2562 

ส่วนปรับปรุงอาคาร                      3.68  
เคร่ืองตกแต่งอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน                      3.13  
ยานพาหนะ                      -  
     รวม 6.81  

 
รายการเคล่ือนไหวของ อาคาร และอปุกรณ์ ระหว่างงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นดงันี ้ 

ประเภทของทรัพย์สนิ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (ล้ำนบำท) 
(งบกำรเงนิรวม)  

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 6.81 
ซือ้เพิ่ม 0.63 
ขายและจ าหน่าย (0.67) 
ค่าเส่ือมราคา (2.80) 
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63 3.97 

 
2) สิทธกิำรเช่ำและสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

ณ สิน้ปี 2562 สิทธิการเช่ามีจ านวน 8 ศนูย์การค้า มลูค่าสทุธิ 28.20 ล้านบาท 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ระหว่างงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นดงันี ้ 

ประเภทของทรัพย์สนิ มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (ล้ำนบำท) 
(งบกำรเงนิรวม)  

มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 28.20 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบตัิ ณ 1 ม.ค. 63  37.10 
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 63 65.31 
ค่าเส่ือมราคา (11.57) 
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (1.94) 
มูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 ก.ย. 63 51.80 

หมายเหต ุ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวัดมลูค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมูลค่าต ่า การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานด้วยมลูค่าปัจจบุนัของเงินจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่เหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
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3) สัญญำเช่ำระยะยำว 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสิทธิการเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกใน 5 ศนูย์การค้า โดยมีร้าน GIZMAN และ 
MANGPONG อยู่ใน 4 ศนูย์การค้า และร้าน STARDUST อยู่ใน 3 ศนูย์การค้า รายละเอียดดงันี ้

ล ำดับ สิทธกิำรเช่ำพืน้ที่ (ศูนย์กำรค้ำ) ชื่อสถำนประกอบกิจกำร 
1 เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 2  ร้าน GIZMAN, ร้าน STARDUST  
2 เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 3  ร้าน GIZMAN, ร้าน STARDUST  
3 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ร้าน MANGPONG  
4 เมเจอร์ซีนีแพล็กซ์ ป่ินเกล้า  ร้าน STARDUST  
5 เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ร้าน MANGPONG  

 
4) สัญญำเช่ำระยะสัน้ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัท มีสัญญาเช่าด าเนินงานระยะสัน้ 1-3 ปี เพื่อเปิดเป็นสาขาของบริษัทฯ 1 สาขาใน 1 
ศนูย์การค้า ภายใต้แบรนด์ค้าปลีก MANGPONG 1 สาขา รายละเอียดดงันี ้ 

ล ำดับ สิทธกิำรเช่ำพืน้ที่ (ศูนย์กำรค้ำ) ชื่อสถำนประกอบกิจกำร 
1 แฟชัน่ไอส์แลนด์ ร้าน MANGPONG 

 
5) สัญญำให้เช่ำช่วง 

ณ สิน้ปี 2562 มีการปล่อยพืน้ที่ให้เช่าช่วง เพื่อประกอบธุรกิจ ใน 5 ศนูย์การค้า ดงันี ้
ล ำดับ  พืน้ที่ให้เช่ำช่วง (ศูนย์กำรค้ำ)  

1  เมเจอร์ป่ินเกล้า  
2  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
3  เดอะมอลล์ ท่าพระ  
4  เดอะมอลล์ บางกะปิ  
5  บลพูอร์ตหวัหิน  

 
6) เงนิลงทนุในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท รวมถึงเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและเกือ้กลูการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้ในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัท มี
นโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจนัน้ๆ เข้าไปท าหน้าที่ใน
การบริหารงาน ในฐานะตวัแทนของบริษัท  
บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ซึง่มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากบัศนูย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

ชื่อ ประเภทกิจกำรและลักษณะกำร
ด ำเนินงำน 

ทุนช ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนกำรถือ
ครองหุ้น (%) 

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่าย
เคร่ืองส าอางและเวชส าอาง  

5.00 99.10 

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั  ด าเนินธุรกิจพลงังาน และเก่ียวเนื่องกบั
พลงังาน  

2.00 99.60 
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3. ข้อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก 
3.1 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 
ล ำดับ ชื่อ ต ำแหน่ง 

1 พลเอก.ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
2 พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวยีง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4 นายวิทรู มโนมยักลุ กรรมการ 
5 นายสามารถ ฉัว่ศิริพฒันา* กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
6 นายสิทธิชยั เกสรสมบตัิ* กรรมการ  

หมายเหต ุ * กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั โดยกรรมการสองคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

3.2 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก 
รายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นล่าสดุ วนัที่ 15 ธันวาคม 2563 (หลงัปรับปรุงตามหมาย

เหตทุ้ายตาราง) มีดงันี ้
ล ำดับ ชื่อ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นาย ธิบดี มงัคะลี* 190,000,000 19.43 
2. นางสาวอยัดา ชินวตัน์** 167,000,000 17.08 
3. นาย ณฐัพล จฬุางกรู 60,754,600 6.21 
4. นาย ทวีฉตัร จฬุางกรู 40,231,900 4.11 
5. นาย สเุมธ มโนสทุธิ 36,024,600 3.68 
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชัน่แนล อินดสัตรี จ ากดั 22,200,000 2.27 
7. นาย ฉตัรชยั วงศ์สกลุชยั 19,680,600 2.01 
8. น.ส. อภิวนัทน์ อจัฉริยประทีป 18,698,300 1.91 
9. นาย ณฏัฐวฒุิ ชีวมงคล 18,507,400 1.89 
10. นาย ศราวฒุิ ปธนสมิทธ์ิ 13,521,500 1.38 

 รวม 586,618,900 59.97 
หมายเหต ุ * เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2564 นายธิบดี มงัคะลี ขายหุ้นจ านวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37 ซึ่งหลงัการซือ้ขาย 

มีหุ้นเหลือจ านวน 190,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.43 
 ** เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวอยัดา ชินวตัน์ ซือ้หุ้นจ านวน 167,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.08 จาก 

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึง่หลงัการซือ้ขาย มีหุ้นเหลือจ านวน 261,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03  

 
4. ประวัติกำรเพิ่มทุนและประวัติกำรจ่ำยเงนิปันผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 

ประวัติการเพิ่มทุน - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 2,499 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) ในราคาขายหุ้นละ 1.00 บาท ท าให้ทุนช าระแล้ว เพิ่มขึน้จาก 977,751,185 บาท เป็น 
977,753,684 บาท โดยไม่มีการเพิ่มทนุในปี 2562 - 2563 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผล - บริษัทฯไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 -2563 
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5.  
 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (หน่วย: บำท) 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,099,472.42 22,952,455.57 4,753,264.46 15,210,908.90 
  เงินลงทนุชัว่คราว   - 131,194.74 128,852.62 14,279,465.79 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น   2,922,056.90 2,383,928.22 2,213,656.70 2,099,467.39 
  สินค้าคงเหลือ    17,959,988.20 28,384,149.70 60,152,621.25 88,456,671.61 
  สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอ่ืน   1,098.69 - - - 
  สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น   89,286.43 256,686.79 1,871,281.13 5,720,380.85 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  22,071,902.64 54,108,415.02 69,119,676.16 125,766,894.54 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
  เงินลงทนุในบริษัทย่อย   - - - - 
  ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์   3,968,950.53 6,806,444.82 19,709,386.67 25,185,053.76 
  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน    1,151.20 6,598.23 13,854.31 21,110.39 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  - - - 1,640,207.20 
  สิทธิการเช่า   - 28,203,176.59 49,795,365.42 57,442,100.76 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้   51,798,641.21 - - - 
  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนท่ีไม่ใชเ่งินสด       
      ท่ีเป็นหลกัประกนั  2,268,831.70 - - - 
 ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย  2,030,554.76 1,485,006.64 1,070,978.54 1,123,590.54 
  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั   - 2,259,308.94 2,240,293.36 2,221,591.15 
  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น   2,863,502.77 2,266,502.77 3,584,082.87 7,499,481.93 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  62,931,632.17 41,027,037.99 76,413,961.17 95,133,135.73 
 รวมสินทรัพย์  85,003,534.81 95,135,453.01 145,533,637.33 220,900,030.27 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ินหมุนเวียน         
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  - - 1,949,851.32 - 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น   49,191,645.69 66,638,534.70 74,047,891.54 87,107,983.68 
  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
       ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   176,665.58 948,000.00 948,000.00 948,000.00 
 ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด      
      ช าระในหน่ึงปี  11,461,659.79 - - - 
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - - - 188,658.05 
  หนีส้ินหมุนเวียนอื่น   3,504,170.25 2,114,420.98 2,008,512.38 1,385,323.16 
 รวมหนีส้ินหมุนเวียน  64,334,141.31 69,700,955.68 78,954,255.24 89,629,964.89 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   6,192,673.30 5,658,338.88 6,604,000.00 7,552,000.00 
  หนีส้ินตามสญัญาเช่า   16,409,940.30 - - - 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  7,797,831.00 6,905,330.00 5,950,933.00 4,671,598.16 
 ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน  1,901,556.40 1,481,366.00 2,409,255.80 2,600,927.00 
  หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น   9,297,917.73 8,871,743.84 4,320,977.51 3,847,942.07 
 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  41,599,918.73 22,916,778.72 19,285,166.31 18,672,467.23 
 รวมหนีส้ิน  105,934,060.04 92,617,734.40 98,239,421.55 108,302,432.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว   977,753,684.00 977,753,684.00 977,753,684.00 977,751,185.00 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้น   448,578,832.52 448,578,832.52 448,578,832.52 448,578,832.52 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทำงกำรเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบกำรเงนิรวมของบริษัท 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน  (หน่วย: บำท) 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
 ก าไร(ขาดทนุ)สะสม      
       จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย   23,724,561.84 23,724,561.84 23,724,561.84 23,724,561.84 
       ยงัไม่จดัสรร   (1,471,000,734.86) (1,447,552,491.02) (1,402,775,993.85) (1,337,470,112.48) 
 องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหุ้น  - - - - 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   (20,943,656.50) 2,504,587.34 47,281,084.51 112,584,466.88 

  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ   13,131.27 13,131.27 13,131.27 13,131.27 
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   (20,930,525.23) 2,517,718.61 47,294,215.78 112,597,598.15 
 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  85,003,534.81 95,135,453.01 145,533,637.33 220,900,030.27 
 
 

งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: บำท) 9M-2563 2562 2561 2560 

รายได้    
    

  รายได้จากการขายและบริการ   68,386,758.62 128,319,283.18 209,129,605.13 253,655,262.31 

 รายได้อื่น       

       รายได้ค่าเช่า   8,443,146.74 13,130,891.61 6,267,286.32 6,790,989.16 

      อื่นๆ  1,502,695.89 16,968,819.67 5,097,037.63 3,763,459.85 
  รวมรำยได้   78,332,601.25 158,418,994.46 220,493,929.08 264,209,711.32 

ค่าใช้จ่าย   
    

  ต้นทนุขาย   53,031,191.03 106,370,173.31 157,734,257.69 192,122,042.09 

 ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย  17,228,392.61 56,080,670.24 70,702,513.11 78,729,720.99 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   30,476,638.43 40,124,445.71 55,280,473.16 59,315,085.41 

 ต้นทนุทางการเงิน  1,044,623.02 620,202.37 442,359.29 446,249.99 

       รวมค่ำใช้จ่ำย   101,780,845.09 203,195,491.63 284,159,603.25 330,613,098.48 
 ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้  (23,448,243.84) (44,776,497.17) (63,665,674.17) (66,403,387.16) 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  - - 1,640,207.20 3,033,565.85 

 ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด  (23,448,243.84) (44,776,497.17) (65,305,881.37) (69,436,953.01) 

 
งบกระแสเงินสด (หน่วย: บำท) 9M-2563 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน         

  ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับงวด (23,448,243.84) (44,776,497.17) (65,305,881.37) (69,436,953.01) 

  
ปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)สุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่ำย) จำกกำร
ด ำเนินงำน       

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - 283,596.52 466,209.25 567,919.67 

   ปรับปรุงค่าเผือ่สินค้าล้าสมยั - 1,778,894.74 1,624,041.94 559,943.17 
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินค้า - 276,667.53 - - 
   ค่าเสื่อมราคา 2,805,363.07 6,969,653.50 7,758,717.23 8,530,372.29 
  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ 11,570,557.95 - - - 
   ค่าสิทธิการเช่าตดัจ าหน่าย - 7,099,926.38 7,646,735.34 8,228,677.89 
   ค่าสิทธิสะสมคะแนน 420,190.40 (927,889.80) (191,671.20) (160,296.80) 
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 971,601.00 954,397.00 1,279,334.84 986,515.49 
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  - 7,256.08 7,256.08 3,911,841.11 
  กลบัรายการผลขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (1,596,027.60) - - - 
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 76,604.85 (10,750,065.84) (743,895.07) 446,106.26 
   ขาดทนุจากการเลิกใช้อปุกรณ์ 455,177.69 4,043,203.51 422,430.43 1,776,917.36 
  ผลขาดทนุจากการลดค่าเช่า 135,909.76 - - - 
   ดอกเบีย้จ่าย 1,044,623.02 620,202.37 442,359.29 446,249.99 
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั - - - 188,693.99 
   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดับญัช ี - - 1,640,207.20 2,844,871.86 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย: บำท) 9M-2563 2562 2561 2560 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลง(เพิ่มขึน้) (538,128.68) (129,415.49) (114,189.31) 4,104,219.15 
  สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึน้) 12,020,189.10 29,712,909.28 26,680,008.42 26,971,568.32 
  สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึน้) 167,400.36 1,614,661.86 3,849,167.24 2,549,661.87 
  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนท่ีไม่ใชเ่งินสดท่ีเป็นหลกัประกนั (9,522.76) - - - 
  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึน้) (597,000.00) 1,298,564.52 3,896,696.85 988,613.80 
  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั เพิ่มขึน้(ลดลง)  - -  
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  เพิ่มขึน้(ลดลง) (17,601,883.90) (7,437,877.71) (13,096,972.79) (22,413,883.64) 
  หนีส้ินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้(ลดลง) 1,389,749.27 105,908.60 623,189.22 (529,846.77) 
  หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้(ลดลง) 426,173.89 4,550,766.33 473,035.44 (1,334,899.49) 
  เงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (12,307,266.42) (4,705,137.79) (22,643,220.97) (30,773,707.49) 
  จ่ายดอกเบีย้  (591,681.50) (405,478.64) (408,349.30) 
  จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล (545,548.12) (697,692.14) (602,322.82) (373,820.71) 
  จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (79,100.00) - - - 
  เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (12,931,914.54) (5,994,511.43) (23,651,022.43) (31,555,877.50) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน       
   ถอน (ฝาก) เงินลงทนุชัว่คราว - (2,342.12) 14,150,613.17 36,202,420.71 
  สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอ่ืนเพิ่มขึน้ (ลดลง) 130,096.05 - - - 

   ซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ (628,268.15) (95,001.31) (3,014,425.91) (278,880.12) 
   เงินสดรับจากการจ าหน่าย สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 134,063.86 727,414.42 1,052,840.41 526,987.89 

   เงินสดรับจากการจ าหน่าย สิทธิการเช่า - 26,459,143.99 - - 
   เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (364,108.24) 27,089,214.98 12,189,027.67 36,450,528.48 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน       
   ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ - - 2,499.00 - 

   เงินเบิกเกินบญัชเีพิม่ขึน้ - (1,949,851.32) 1,949,851.32 - 
   จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้-บคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั - (5,000,000.00) - - 

   รับเงินกู้ยืมระยะสัน้-บคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั - 5,000,000.00 - - 

  จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบนัการเงิน  (237,000.00) (945,661.12) (948,000.00) - 

  เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินสญัญาเช่า (7,430,332.24) - - - 

  ดอกเบีย้จ่าย (889,628.13) - - - 

   เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (8,556,960.37) (2,895,512.44) 1,004,350.32 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (21,852,983.15) 18,199,191.11 (10,457,644.44) 4,894,650.98 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 22,952,455.57 4,753,264.46 15,210,908.90 10,316,257.92 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,099,472.42 22,952,455.57 4,753,264.46 15,210,908.90 
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แผนที่สถำนท่ีรับจองซือ้หุ้น 
 

19 ซ. รามค าแหง 22 (จิตตรานเุคราะห์) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 
ติดต่อ  นายพงศกร พงศ์สถาพร 

โทรศพัท์ 02-716-2232,  02-716-2233 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

เลขท่ีใบจอง........................................ 
ใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท 

วนัที่จองซือ้          15 กมุภาพนัธ์ 2564          16 กมุภาพนัธ์ 2564          17 กมุภาพันธ์ 2564          18 กมุภาพนัธ์ 2564         19 กมุภาพนัธ์ 2564 
เรียน บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)...........................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลกั) .............................................. 
 บตัรประจ าตวัประชาชน.......................................................................... หรือ   ใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง   เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ ………................................................................ 
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (Record Date) วันที่ 25 มกรำคม 2564 จากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ฐำนข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)  
โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ …………….......................... สญัชาติ....……… เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี ……................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย  หกัภาษี ณ ที่จ่าย  
มีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 

 รำคำเสนอขำย (บำทต่อหุ้น) จ ำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (ตัวอักษร) 
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

0.10 
   

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ    
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ    
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวโดย  
 เงินโอนเข้ำบัญชีธนำคำร กสิกรไทย เลขที่บัญชี  633-2-12329-5   ชื่อ “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น”   
 เช็ค     แคชเชียร์เช็ค     ดร๊ำฟท์      เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์……………………….………….. ลงวนัที่………….………… ธนาคาร………………….…....…สาขา………………..….. 
โดยสั่ งจ่ำย “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น” ลงวันที่ไม่เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในวนัท าการถดัไป กรณีที่ช ำระเงินด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟท์ สำมำรถท ำได้ถึงวันที่ไม่เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 เท่ำนัน้ 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้) 
ในกรณีที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์: 
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท .................................................................... 

ส ม า ชิ ก ผู้ ฝ า ก เล ข ที่ . . . . ...... . .. . .น า หุ้ น ส า มั ญ เ ข้ า ฝ า ก ไ ว้ กั บ บ ริ ษั ท  ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์  (ป ร ะ เท ศ ไท ย )  จ า กั ด  (“TSD”) เ พ่ื อ เ ข้ า บั ญ ชี ซื ้อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ 
ชื่อ …………………………………………………………………………..……………………...........บัญชีเลขที่................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรง
กบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือกรอกชื่อบริษัทหลกัทรัพย์และรหสัสมาชิกผู้ฝากไม่ชัดเจนหรือไม่สมัพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์:  
  เข้ำบัญชี 600: ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้ำบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณำกรอก “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำก
เข้ำบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้” และกรอกแบบฟอร์มตำมข้อก ำหนดของ FATCA เพื่อน ำส่งให้แก่ TSD มิฉะนัน้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นใน
ชื่อของผู้จองซือ้แทน 

  ขอรับใบหุ้นสำมัญ: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมลูของบริษัทภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้น 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั หรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั โดยไม่มีดอกเบีย้หรือการชดเชย 
ใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ค ำรับรองและข้อตกลงของผู้จองซือ้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
และเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ถกูต้องเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซือ้ มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่จองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  
ข้าพเจ้าได้อ่านหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทรวมทัง้เอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้น”) และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว 
รวมทัง้วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้ที่ใช้บงัคบัอยู่ และที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าอีกด้วย  
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจดัสรรการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดงักล่าว 
 
        ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซือ้ 
                ( ...............................................................................................................) 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 
 

หลักฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)   (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อควำมในส่วนนีด้้วย) 

เลขที่ใบจอง........................................ 
วนัที่จองซือ้           15 กมุภาพนัธ์ 2564          16 กมุภาพนัธ์ 2564          17 กมุภาพันธ์ 2564          18 กมุภาพนัธ์ 2564         19 กมุภาพนัธ์ 2564 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้

 รำคำเสนอขำย (บำทต่อหุ้น) จ ำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (บำท) จ ำนวนเงินที่ช ำระ (ตัวอักษร) 
 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ านวน 

0.10 
   

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ    
 จองซือ้เกินกว่าสิทธิ    
โดยช าระเป็น  เงนิโอนเข้าบญัชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บญัชี  633-2-12329-5   ชื่อ “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่”    

  เช็ค     แคชเชียร์เช็ค     ดร๊าฟท์      เลขที่เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ………………………….. ลงวนัที่………….………… ธนาคาร…………….…....…สาขา…………………….. 
โดยหากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั ให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขที่……………………………………. 
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซือ้    

เจ้าหน้าทีผู่้รับจองซือ้ ............................................................................................................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 3 

ใบจองซือ้ 1 ใบ  
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้ 



 

 

 

BROKER 
ผู้ฝำกเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝำกเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
033 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จ ากดั 

FINANSA SECURITIES LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออซีี จ ากดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
224 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั  

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
023 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซมีิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
257 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จูเลียส แบร์ จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD 
  

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK. BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  
334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK. 
336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES    
345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
324 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

 

 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

  จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………   

 (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

-  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์

  (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 
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