ที่ MPG 128/2563
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 การ
เพิ่มทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ด้วยที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท เอ็ม พี จี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ครัง้ ที่ 7/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีมติท่ีจะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดย
สรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. มีมติยกเลิกกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563
2. มี ม ติ กาหนดวันประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้นประจาปี 2563 ใหม่ ในวัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
3. มีมติกาหนดให้ วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็ นวันให้สิทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 492,581,229
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท ฯ ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 492,581,229 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ น ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 977,753,684 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพัน
หกร้อยแปดสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็ น

977,753,684 หุน้ (เก้าร้อยเจ็ ดสิบเจ็ ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่ นสามพัน
หกร้อยแปดสิบสี่หนุ้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

977,753,684 หุน้ (เก้าร้อยเจ็ ดสิบเจ็ ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่ นสามพัน
หกร้อยแปดสิบสี่หนุ้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

6. มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดย
ออกเป็ นหุน้ สามัญ 977,753,684 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท โดยกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ที่สง่ มาด้วย 1
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจานวน 1,955,507,368 บาท (หนึ่ งพั น เก้ า ร้อ ยห้ า สิ บ ห้ า ล้ า น
ห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็ น

1,955,507,368 หุน้ (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสน
เจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,955,507,368 หุน้ (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าล้านห้าแสน
เจ็ดพันสามร้อยหกสิบแปดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่ เกิ น 977,753,684 หุ้น มูล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายหุ้น ให้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยกาหนด
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้นที่ มี สิ ทธิในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
(Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัท
จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดวันจองซือ้ และรับ ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
2) ในกรณีท่ีมีหุน้ เหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิม บริษัทจะดาเนินการ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว
ต่อไป
3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษั ท และ/หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริห าร มี อ านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท
รวมถึงการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ท (Record Date)
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
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ประเทศไทย และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่สง่ มาด้วย 1
มีม ติอนุมัติ กาหนดวันประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิ จ ารณารับ ทราบรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2562 ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ประจาปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิปิดบริษัทย่อย
วาระที่ 10 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2562
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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โดยมีมติกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date)
และวัน กาหนดรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น (Right Offering) ของบริษั ท ใน
วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็ นวันเดียวกัน ทัง้ นี ้ การให้สิทธิจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
เลขานุการบริษัทฯ

5
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-514-5000 www.mangpong.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ข้าพเจ้าบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ท่ี 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.
การลดทุนและเพิ่มทุน
1.1

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,470,334,913
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 977,753,684 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัทซึ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 492,581,229 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
1.2

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จานวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

ประเภทหุ้น
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน
977,753,684

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1

รวม
(บาท)
977,753,684

หุน้ บุรมิ สิทธิ
 แบบมอบอานาจทั่วไป หุน้ สามัญ
(General Mandate) หุน้ บุรมิ สิทธิ
กรณีการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
977,753,684
หุน้

อัตราส่วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้ และ หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น)
ชาระเงินค่าหุ้น
1 หุน้ สามัญ 0.10 บาทต่อหุน้ 25 - 29 มกราคม 2564 ไม่สามารถจอง
เดิม : 1 หุน้
คิดเป็ นมูลค่าไม่ (เป็ นเวลา 5 วันทาการ) เกินสิทธิได้
สามัญใหม่
เกิน
97,775,368.40
บาท

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอ นุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
1.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 492,581,229 บาท จากทุนจด
ทะเบี ยนเดิ ม 1,470,334,913 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่ 977,753,684 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบี ยนที่ ยังไม่ ได้
ออกจาหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 492,581,229 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

2.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 977,753,684 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญ จานวน
977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ เสนอขายแก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น (Right
Offering)

3.

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิ น 977,753,684 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือ หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถื อหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถื ออยู่ (Right
Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่อ อกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ า
ไม่เกิน 97,775,368.40 บาท
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงสามารถ
กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา
52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได้
2) ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิม บริษัทจะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริษั ท และ/หรือ ผู้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริห าร มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ อัน จ าเป็ น และ
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เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทกุ ประเภท รวมถึงการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน การกาหนดเงื่อ นไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ หรือ หน่วยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

2.2

จัดสรรให้แก่

ประเภท
หลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ หุน้ สามัญ
สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
1/

3.

จานวนหุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ชัน้ 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 โดย

ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ยนพั ก การโอนหุ้ น เพื่ อสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ


กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
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4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)

5.

4.1)

บริษัทจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2)

บริษัทจะดาเนินการขออนุญ าตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุน้ สามัญ เพิ่มทุนเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทัง้ ในด้านการดาเนินงานและด้านเงินทุน โดย
บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะ
นาไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป
ทั้งนี ้ โปรดดูรายละเอีย ดเพิ่ มเติมในสารสนเทศเกี่ ย วกับ การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ตามที่ ป รากฏใน สิ่งที่ ส่ง
มาด้วย 2

6.

ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

ทาให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึน้
ทาให้บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้
เป็ นการขยายฐานทุนของบริษัท
ทาให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ม่นั คงยิ่งขึน้

ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุน้ เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี ้ หากไม่มี เหตุ
จ าเป็ น อื่ น ใด และการจ่ ายเงิน ปั น ผลนั้น จะต้อ งไม่ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น งานปกติ ข องบริษั ท อย่ างมี
นัยสาคัญ
หากบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผูถ้ ือหุน้ จะได้ประโยชน์จากเงินปั นผลที่จะ
ได้รบั ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป

7.2

ภายหลังจากที่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ด้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรบั เงินปั นผลเมื่อทางบริษั ทได้มี
การอนุมตั ิและประกาศจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
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8.

รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
-ไม่มี-

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563
วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ในการเข้าร่วมประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ของบริษัท

วัน เดือน ปี
30 พฤศจิกายน 2563

15 ธันวาคม 2563

เป็ นวันเดียวกัน ทั้งนี ้ การให้สิทธิจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวยังมีความ
ไม่แน่นอนจนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติ
3

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

4

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ี
จดทะเบี ยนลดทุน เพิ่มทุน จดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริคณห์
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิ

5

6

29 ธันวาคม 2563

วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
25 - 29 มกราคม 2564
การใช้เงินทุน
จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นช าระแล้วกั บกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า ภายใน 14 วันนับนับแต่วนั ที่
บริษทั ได้รบั ชาระค่าหุน้
กระทรวงพาณิชย์
สามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ -กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )
กรรมการ
ลายมือชื่อ -อภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ า )
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
ของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท เอ็ ม พี จี คอร์ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั้ง ที่ 7/2563 เมื่ อ วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2563 ได้มี มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 977,753,684 บาท
(ภายหลั ง การลดทุ น เพื่ อ ตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจ าหน่ า ย) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
1,955,507,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

1.2

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
(1)

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา
จัดสรร 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท
โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในครัง้ นี ้ จะเป็ นการเสนอขายหุน้
สามัญตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม และผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนได้
ในกรณีท่ีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจั ดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัท จะดาเนินการ
เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ ที่ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป
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โดยกาหนดวัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิท ธิ ในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน
(Record Date) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
นอกจากนีส้ ิทธิในการจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะยังคงไม่แน่นอนจนกว่า
จะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการดาเนินการใด
ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทกุ ประเภท รวมถึงการกาหนด
วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิ จ องซื ้อ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท (Record Date) การเปลี่ ย นแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อัน
จาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่อ งกับการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนาส่งข้อมูล
เอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทัง้ ในด้านการดาเนินงานและด้านเงินทุน โดย
บริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) คิดเป็ นประมาณร้อยละ 61.37 ของจานวนเงินที่ได้รบั
จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม เพื่อนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และหากยังมี
เหลือเพียงพอก็จะนาไปใช้สาหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดาเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัทและ
ผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้

3.

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
3.1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของราคา ) =Po - Pn) / Po โดยที่
Po = ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั ก ของหุ้น ย้อ นหลั ง 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริษั ท คร้ังที่ 7/2563 เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 (ระหว่ า งวัน ที่ 9 - 27
พฤศจิกายน 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.29 บาท
Pr = ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุน้

ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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3.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้

3.3

ผลกระทบต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้

4.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีค วามเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ทาให้บริษัทมีสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทัง้ ในด้าน
การดาเนินงานและด้านเงินทุน โดย บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงาน และถ้าเงินเพียงพอจะนาไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

4.2

แผนการใช้เงินและความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทคาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม และจะได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิม่ ทุนในครัง้ นีม้ ีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัท โดยบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 97,775,368.40 บาท เพื่อให้บริษัทมีความ
มั่นคงทางการเงินและเพื่อนาเงินทุนมาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน ตามที่ระบุในข้อ 4.1 ข้างต้น ซึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดาเนินงานที่ดีขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน
แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ เป็ นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สดุ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ของบริษทั ทัง้ นี ้ การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้จ ะท าให้บ ริษั ท สามารถระดมทุ น ได้จ านวนเงิน ประมาณ 97,775,368.40 บาท จะท าให้บ ริษั ท มี เงิ น
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้

4.4

ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษั ทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุน้ ในครัง้ นีจ้ ะทาให้
บริษัทได้รบั เงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้และมี สถานภาพทาง
การเงินและฐานทุนที่ม่นั คง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
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4.5

ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.10 บาท นัน้ เป็ นราคาที่เหมาะสม
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่ าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.6

คารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ท่ี กรรมการของบริษั ท ไม่ ปฏิ บัติ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ บังคับของบริษั ท
ตลอดจนมติท่ีป ระชุม ผู้ถื อหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทาการหรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้
บริษ ัท ดาเนิน การเรีย กร้อ งได้ และหากบริษ ัท ไม่ดาเนิน การตามที่ผู ้ถือ หุ น้ แจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้ อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการ อัน
เป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนนัน้ เป็ นเหตุ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรี ยกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่
ดาเนิ นการตามที่ ผู้ถื อหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง ผู้ถื อหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรียกคื น
ประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

- กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร -

( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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