บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

ที่ MPG 006/2564
วันที่ 11 มกรำคม 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรและกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำน

สิ่งที่ส่งมำด้วย

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.00 น ณ ห้องประชุมชัน้ 3 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ
10310 โดยมีมติท่จี ะต้องแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ โดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. รับทรำบกำรลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริษัทและเลขำนุกำรบริษัท ดังนี ้
1.1 นำยอภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุรยิ ำ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็ นต้นไป
1.2 นำยปิ ยวรรพ์พำ ตรีเอนกวนิศ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็ นต้นไป
1.3 นำยพงศกร พงศ์สถำพร เลขำนุกำรบริษัท โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.20 น. เป็ นต้นไป
2. อนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรเท่ำกับวำระที่ยงั คงเหลืออยู่
ของกรรมกำรที่ลำออก ดังนี ้
2.1 นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชย์วงศ์ เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร แทน นำยอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยำ โดยแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระ
2.2 พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวียง เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร แทน นำยปิ ยวรรพ์พำ ตรีเอนกวนิศ โดยแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระ
3. อนุมตั ิแต่งตัง้ พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวียง เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชย์
วงศ์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกรำคม 2564 เวลำ 15.30 น. เป็ นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตัง้ นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพัฒนำ กรรมกำร เป็ น ประธำนเจ้ำ หน้ำที่บริหำร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11
มกรำคม 2564 เป็ นต้นไป
5. อนุมตั ิแต่งตัง้ นำงสำวคริมำ จรูญสกุลวงศ์ เข้ำดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกรำคม
2564 เวลำ 15.30 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 6 ท่ำนดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชย์วงศ์
นำยวิทรู มโนมัยกุล
นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ
นำยสิทธิชยั เกษรสมบัติ

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร
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6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัทสำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินดังกล่ำว
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ ดังนี ้
1) นำยพนม รัตนะรัต เสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
2) นำยธิบดี มังคะลี เสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร
3) ดร.กำพล บุรยิ เมธำกุล เสนอแต่งตัง้ เป็ น กรรมกำร
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน
2,500,000 บำท
9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ นำยสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8134
และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 9393 และ/หรือ นำยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญำตเลขที่ 4752 จำกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่ำตอบแทนเป็ น
จำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท โดยรำคำนีย้ งั ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ซึ่งเบิกตำมจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท
10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
ข้อ 35. ประกอบกิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก จำหน่ำย นำเข้ำ ส่งออก ผลิต รับจ้ำงผลิต ฝำกขำย และเป็ นนำยหน้ำ
หรือตัวแทนนำเข้ำและจำหน่ำยยำ ยำแผนปั จจุบนั ยำแผนโบรำณ ยำแผนไทย ยำพัฒนำจำกสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอำงค์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับ
บำรุงรักษำสุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม อุปกรณ์เพื่ อกำรรักษำสุขภำพ
อนำมัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร วิตำมิน เกลือแร่ อำหำร เครื่องดืม่ เพื่อกำรควบคุมนำ้ หนัก
ข้อ 36. ประกอบกิจกำรเพำะปลูก วิจยั ขำยส่ง ขำยปลีก นำเข้ำ ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพำะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
สมุนไพร และพันธุพ์ ืช
ข้อ 37. ประกอบกิจกำรโรงพยำบำล สถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้และผูป้ ่ วยเจ็บ รับทำกำรฝึ กสอนและอบรม
ทำงด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับกำรแพทย์ กำรอนำมัย
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำกเดิม
เป็ นดังนี ้
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง กำรประชุม
คณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 เรื่อง กำรจัดประชุมวิสำมัญโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ รียกประชุม และ ข้อ 31 เรื่อง กำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย
12. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ กำรปิ ดบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจำกมีผลประกอบกำรขำดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ อยู่ท่รี อ้ ยละ
99.10 เพื่อปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ทัง้ นี ้ กำรปิ ดกิจกำรดังกล่ำวไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด
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13. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 492,581,229 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยกำรตัดหุน้
จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 492,581,229 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
14. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ น ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

977,753,684 บำท (เก้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสำมพัน หกร้อย
แปดสิบสี่บำท)
977,753,684 หุน้ (เก้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสำมพัน หกร้อย
แปดสิบสี่หนุ้ )
1 บำท (หนึ่งบำท)
977,753,684 หุน้ (เก้ำร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นสำมพัน หกร้อย
แปดสิบสี่หนุ้ )
- หุน้ (- หุน้ )”

15. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,955,507,368 บำท
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บำท โดยออกเป็ นหุน้ สำมัญ 1,955,507,368
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)
โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย
16. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ น ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,933,261,052 บำท (สองพันเก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนสองแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันห้ำสิบสองบำท)
2,933,261,052 หุน้ (สองพันเก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนสองแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันห้ำสิบสองหุน้ )
1 บำท (หนึ่งบำท)
2,933,261,052 หุน้ (สองพันเก้ำร้อยสำมสิบสำมล้ำนสองแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันห้ำสิบสองหุน้ )
- หุน้ (- หุน้ )”

17. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในรำคำ
หุน้ ละ 0.10 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 195,550,736.80 บำท
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ทั้งนี ้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึง
สำมำรถกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำ กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรำ
52 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยกำหนดอัตรำส่วนในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ 1 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 2 หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
และผูถ้ ือหุน้ สำมำรถจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เกินกว่ำสิทธิได้ โดยให้จดั สรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท่ีไม่ได้รบั กำรจองซื ้ อในกำร
จัดสรร ครัง้ แรกที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิและชำระรำคำค่ำจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนแล้วทุกรำย โดยกำรจัดสรรหุน้ ที่
เหลือให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ ทุกรอบไป (“กำรเสนอขำยหุน้ Rights
Offering”) ทัง้ นี ้ กำรจัดสรรหุน้ ที่มีกำรจองซือ้ เกินกว่ำสิทธินนั้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรก ในจำนวน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมและได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนตำมจำนวนที่
แสดงควำมจำนงจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิทงั้ หมดทุกรำย
2) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัด ส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกในจำนวน
น้อยกว่ำจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวโดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มำคูณด้วยจำนวนหุน้ ที่เหลือ ผลลัพธ์จำกกำรคำนวณจะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่
ละรำยมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวน
หุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยได้จองซือ้ และชำระรำคำค่ำจอง
ซือ้ ครบถ้วนแล้ว
2.2) ในกรณีท่ยี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ มำคูณด้วยจำนวน
หุน้ ที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จำกกำรคำนวณจะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมี
สิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวนหุน้ ที่จะ
ได้รับกำรจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือ หุ้นแต่ละรำยได้จ องซือ้ และชำระรำคำค่ำจองซื อ้
ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อนีจ้ นกว่ำไม่มีหนุ้
เหลือจำกกำรจัดสรร
กำรจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่ ทำให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกิน
กว่ำสิทธิใด ถือครองหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่ เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ ตอ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเข้ำถื อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร หรือในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งปั จจุบนั ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่ำงด้ำวถือหุน้ ในบริษั ท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำย
ทัง้ หมดของบริษัท
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ในกรณีท่ีมีหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมจำกข้ำงต้น บริษัทจะดำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียนในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในโอกำสต่อไป
ทั้งนี ้ กำหนดให้วันจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 15-19 กุมภำพันธ์ 2564 รวมทั้งสิน้ 5 วันทำกำร และ
วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำยหุน้ Rights Offering (Record Date)
คือวันที่ 25 มกรำคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564)
อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยู่กบั การได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
ในกำรนีม้ อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผู้รับมอบอำ นำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ อันจำเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวได้ทกุ ประเภท รวมถึงกำรกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) กำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจองซือ้ และรับชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุน กำร
กำหนดเงื่อนไขและรำยละเอี ยดต่ำง ๆ ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้ง
ดำเนินกำรต่ำง ๆ อันจำเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงกำรนำหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรนำส่งข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพำณิชย์ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย
18. มีมติอนุมตั ิให้เรียกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น. ณ โรงแรม
ทำวน์ อิน ทำวน์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวน์ อิน ทำวน์ (เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ) แขวง/เขตวังทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1
วำระที่ 2
วำระที่ 3
วำระที่ 4
วำระที่ 5
วำระที่ 6
วำระที่ 7
วำระที่ 8
วำระที่ 9
วำระที่ 10

วำระที่ 11
วำระที่ 12

รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 ธันวำคม 2563
พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่
พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2563
พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29, 30 และ 31
พิจำรณำอนุมตั ิกำรปิ ดบริษัทย่อย
พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
พิจำรณำอนุมัติ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ และแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้
พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

19. มีมติกำหนดให้วนั ที่ 25 มกรำคม 2564 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 (Record Date) และวันกำหนดรำยชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ของ
บริษัทฯ ทัง้ นี ้ กำรให้สิทธิจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำผูถ้ ือหุน้ จะมีมติอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำร มอบอำนำจให้ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะกำหนด
มีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ใหม่ ในกรณีท่ี มีเหตุสดุ วิสยั โดยต้องอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด และมอบอำนำจให้ พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชัย เอนกเวียง หรือ นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำนิชย์วงศ์
กรรมกำรอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนแทน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
-สามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา( นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ )
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-5000
MPG Corporation Public Company Limited 20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 0-2541-5000

6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มกราคม 2564
ข้ำพเจ้ำบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่
2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุนและเพิ่มทุน
1.1 กำรลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 492,581,229 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยกำรตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 492,581,229 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
1.2 กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 1,955,507,368 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บำท โดย
ออกเป็ นหุน้ สำมัญ 1,955,507,368 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น (หุน้ )

ทัง้ หมด (บาท)

1,955,507,368

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทตอหุน้ )
1.00

 แบบกำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงินทุน
แบบมอบอำนำจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สำมัญ
-

-

-

-

1,955,507,368

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

อัตราส่วน
ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
(เดิม:ใหม่)
(บาทต่อหุน้ )
ชาระเงินค่าหุ้น
ไม่เกิน
1 หุน้ สำมัญเดิม :
0.10
15-19 กุมภำพันธ์ 2564 โปรดพิจำรณำเพิ่มเติม
1,955,507,368 หุน้ 2 หุน้ สำมัญใหม่
รวมทัง้ สิน้ 5 วันทำกำร จำกหมำยเหตุดำ้ นล่ำง
จานวนหุ้น

หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังนี ้
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 492,581,229 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บำท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท โดยกำร
ตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 492,581,229 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1
บำท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,955,507,368 บำท จำกทุน
จดทะเบี ย นเดิ ม 977,753,684 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 2,933,261,052 บำท โดยออกเป็ นหุ้ น สำมั ญ
1,955,507,368 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
(Right Offering) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อออกและเสนอขำยแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ใน
รำคำหุน้ ละ 0.10 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 195,550,736.80 บำท
ทัง้ นี ้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึงสำมำรถ
กำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรำ
52 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยกำหนดอัตรำส่วนในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ 1 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 2 หุน้ สำมัญเพิ่มทุนและ
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เกินกว่ำสิทธิได้ โดยให้จดั สรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท่ไี ม่ได้รบั กำรจองซือ้ ใน
กำรจัดสรร ครัง้ แรกที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิและชำระรำคำค่ำจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนแล้วทุกรำย โดยกำร
จัดสรรหุน้ ที่เหลือให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยนัน้ ทุกรอบไป (“กำร
เสนอขำยหุน้ Rights Offering”) ทัง้ นี ้ กำรจัดสรรหุน้ ที่มีกำรจองซือ้ เกินกว่ำสิทธินนั้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกในจำนวน
มำกกว่ำหรือเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่มีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่ำสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมและได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ ครบถ้วนตำมจำนวนที่
แสดงควำมจำนงจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิทงั้ หมดทุกรำย
2) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในรอบแรกในจำนวน
น้อยกว่ำจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่ เหลือดังกล่ำวตำมขั้น ตอน
ดังต่อไปนี ้
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวโดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย
มำคูณด้วยจำนวนหุน้ ที่เหลือ ผลลัพธ์จำกกำรคำนวณจะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่
ละรำยมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวน
หุน้ ที่จะได้รบั กำรจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยได้จองซือ้ และชำระรำคำค่ำจอง
ซือ้ ครบถ้วนแล้ว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
2.2) ในกรณีท่ียงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผทู้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยซึ่งยังได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ โดยนำสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่ำสิทธิ แต่ละรำยนัน้ มำคูณด้วยจำนวน
หุน้ ที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จำกกำรคำนวณจะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมี
สิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณี ท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวนหุน้ ที่จะ
ได้รบั กำรจัด สรรจะต้องไม่ เกิ น จำนวนหุ้นที่ ผู้ถือ หุ้นแต่ ละรำยได้จองซื อ้ และช ำระรำคำค่ ำจองซื อ้
ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อนีจ้ นกว่ำไม่มีหนุ้
เหลือจำกกำรจัดสรร
กำรจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิตำมรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด จะต้องไม่ ทำให้ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ เกินกว่ำ
สิท ธิใด ถื อครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่ เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ ตอ้ งทำคำเสนอซื อ้ หลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรใน
กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร หรือในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมที่ ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปั จจุบนั ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่ำงด้ำวถือหุน้ ในบริษั ท ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
จำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยทัง้ หมดของบริษัท
ในกรณีท่ีมีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมจำกข้ำงต้น บริษัทจะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในโอกำสต่อไป
ทั้ง นี ้ ก ำหนดให้วัน จองซื ้อ หุ้น สำมั ญ ที่ อ อกใหม่ คื อ วัน ที่ 15-19 กุ ม ภำพั น ธ์ 2564 รวมทั้ง สิ น้ 5 วัน ท ำกำร และ
วัน ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ได้รับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ ใ นกำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering
(Record Date) คือวันที่ 25 มกรำคม 2564 (วันเดียวกันกับวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564) อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยู่กบั การได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
ในกำรนี ้ม อบหมำยให้ค ณะกรรมกำรบริษั ท และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริห ำร และ/หรื อ ผู้รับ มอบอ ำ นำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ อันจำเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวได้ทกุ ประเภท รวมถึงกำรกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้
มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) กำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรจองซือ้ และรับชำระเงินค่ำหุน้
สำมัญเพิ่มทุน กำรกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวได้ตำมที่
เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ ดำเนินกำรต่ำง ๆ อันจำเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้ โดยรวมถึงกำรนำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และกำร
นำส่งข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพำณิชย์ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
-ไม่มี-
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3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุม วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 09.00 น. สถำนที่ โรงแรมทำวน์
อิ น ทำวน์ กรุ ง เทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรี ว รำ ทำวน์ อิ น ทำวน์ (เลี ย บทำงด่ ว นรำมอิ น ทรำ) แขวง/เขตวั ง ทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 25 มกรำคม
2564
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องและเงือ่ นไขการขออนุญาต
4.1
4.2

บริษัทจะดำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและกำร
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
บริษัทจะดำเนินกำรขออนุญำตต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่ มควำมมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้ำนกำรดำเนินงำนและด้ำนเงินทุน โดย
บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน ประมำณ 60 - 70 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 31 - 36 ของจำนวนเงินที่ได้รบั กรณีท่ีสำมำรถเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม ทุนครัง้ นีไ้ ด้ทั้งหมด และถ้ำได้รบั เงินเพียงพอจะ
นำไปใช้ในกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจต่อไป
6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน
6.1
6.2
6.3
6.4

ทำให้บริษัทมีสภำพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมำกขึน้
ทำให้บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้
เป็ นกำรขยำยฐำนทุนของบริษัท
ทำให้บริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินที่ม่นั คงยิ่งขึน้

7. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน
7.1

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อบริษัทไม่มียอดขำดทุนสะสมแล้ว ทัง้ นี ้ หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใด
และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
หำกบริษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน และไม่มีผลขำดทุนสะสม ผูถ้ ือหุน้ จะได้ประโยชน์จำกเงินปั นผลที่จะได้รบั ทัง้ นี ้
มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่
เป็ นกำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ และจะ
ดำเนินกำรรำยงำนให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทรำบในกำรประชุมต่อไป

7.2

ภำยหลังจำกที่ผู้ท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุนในครัง้ นีไ้ ด้รบั กำรจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรบั เงินปั นผลเมื่อทำงบริษัทได้มีกำรอนุมัติและ
ประกำศจ่ำยเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
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8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น
8.1.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมทุกรำยไม่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้ ของบริษัทฯ
แต่ในกรณีผถู้ ือหุน้ เดิมทุกรำยใช้สิทธิตำมที่มีอยู่ครบทัง้ จำนวน จะมีผลกระทบต่อรำคำของหุน้ ของบริษัท
ซึ่งจะลดลงในอัตรำร้อยละ 46.88 โดยสำมำรถคำนวณผลกระทบได้ดงั นี ้
= (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนเสนอขำย
= (0.32 – 0.17) / 0.32
= 46.88%
รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำตลำดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้ำ หนั ก ของหุ้ น ย้อ นหลั ง 15 วัน ท ำกำรติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2564 (ระหว่ำงวันที่ 17 ธันวำคม 2563
- 8 มกรำคม 2564) เท่ำกับ 0.32 บำทต่อหุน้
รำคำตลำดหลังเสนอขำย = [(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว) + (รำคำเสนอขำย x จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย)]
/ (จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว + จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย)
= [(0.32 x 977,753,684) + (0.10 x 1,955,507,368)] / (977,753,684 + 1,955,507,368)
= 0.17 บำทต่อหุน้
ทัง้ นี ้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึงสำมำรถกำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ต่ ำ กว่ ำมูลค่ ำที่ ต รำไว้ของบริษั ท โดยบริษั ท จะต้อ งปฏิ บัติ ต ำมมำตรำ 52 ของ
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
8.1.2

8.1.3

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมทุกรำยใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมสิทธิท่ีมีอยู่ครบทัง้ จำนวน จะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัท อย่ำงไรก็ดี ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ รำยใดไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนตำมสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย และผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตำมสิทธิท่ีมีอยู่และ/หรือ
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิ จนมีกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนครบทัง้ จำนวน จะเกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ รำยดังกล่ำว ซึ่งจะมีสิทธิกำรออกเสียงลดลงร้อยละ 66.67 โดยสำมำรถ
คำนวณได้ดงั นี ้
= จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย / (จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว + จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย)
= 1,955,507,368 / (977,753,684 + 1,955,507,368)
= 66.67%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำกกำรดำเนินงำน จึงไม่สำมำรถคำนวณได้

ทัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จำกกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท กับ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ กำร
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
เพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มำกกว่ำผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือกำไรต่อหุน้ เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้ สำมำรถส่งเสริมให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั
ให้มีควำมแข็งแกร่งขึน้ เนื่องจำกบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมคล่องตัว
ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทในอนำคต
8.2

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก/เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
8.2.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตำม สัดส่วนกำรถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ช่วยให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้ภำยในระยะเวลำอันสัน้ ทำให้บริษัทมี
สภำพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ให้แก่บริษัท ทัง้ ในด้ำนกำรดำเนินงำนและด้ำนเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรเพิ่มทุน
ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน และถ้ำเงินเพียงพอจะนำไปใช้ในกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจ
ต่อไป

8.2.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทคำดว่ำจะดำเนินกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ รวมทัง้ ได้รบั
เงินจำกกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำวภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำร
เพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 5 ข้ำงต้น

8.2.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ กำรเพิ่มทุนในครัง้ นีม้ ีควำมสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมำณ 195 ล้ำนบำท เพื่อให้บริษัท
มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและเพื่อนำเงินทุนมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน ตำมที่ระบุในข้อ
8.2.1 ข้ำงต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภำพคล่องและผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึน้ โดยเมื่อพิจำรณำแนวทำง
ต่ำง ๆ ในกำรระดมทุนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เป็ นวิธีกำรระดมทุนที่มีควำมเหมำะสมที่สดุ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ของ
บริษัท ทัง้ นี ้ กำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะทำให้บริษัทสำมำรถระดมทุนได้และมีเงินเพียงพอต่อกำร
ดำเนินธุรกิจตำมแผนที่วำงไว้

8.2.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในครัง้ นีจ้ ะทำ
ให้บริษัทได้รบั เงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงให้แก่ฐำนะทำง
กำรเงินของบริษัท เพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมี
สถำนภำพทำงกำรเงินและฐำนทุนที่ม่นั คง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
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8.3

ทีม่ าของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำคำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทที่ได้เสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ที่รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.10 บำท นัน้ เป็ นรำคำที่เหมำะสม ทัง้ นี ้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสม
ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึงสำมำรถกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทต่ำ กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 52 ของพระรำชบัญ ญั ติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1 ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564
11 มกรำคม 2564
2 วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 และวันกำหนดรำยชื่อผูม้ ีสิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ของบริษัท เป็ นวันเดียวกัน
25 มกรำคม 2564
ทัง้ นี ้ การให้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยู่กบั
การได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3 วันประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
10 กุมภำพันธ์ 2564
4 จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกบั ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
หุน้ มีมติอนุมตั ิ
5 วันจองซือ้ และชำระเงินค่ำหุน้ เพิม่ ทุนที่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำม
15-19 กุมภำพันธ์ 2564
สัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำร
ใช้เงินทุน
6 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ภำยใน 14 วันหลังสิน้ สุดระยะเวลำ
กระทรวงพำณิชย์
จองซือ้ และชำระเงินค่ำหุน้ เพิม่ ทุน
10. คารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีท่ีกรรมกำรของบริษัท ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ในเรื่องที่ เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุน โดยกระทำ
กำรหรือละเว้นกำรกระทำกำรใดอันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท บริษัทสำมำรถเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวได้ แต่หำกบริษัทไม่เรียกร้อง ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินกำรเรียกร้องได้ และหำกบริษัทไม่ดำเนินกำรตำมที่ผถู้ ือหุน้
แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ๆ สำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคนดังกล่ำวแทนบริษัทได้ ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจำกนี ้ หำกกำรกระทำกำรหรือละเว้นกระทำกำรใดของ
กรรมกำร อันเป็ นกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยควำมซื่ อสัต ย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ข องบริษั ทในเรื่องที่เกี่ ย วกับ กำรเพิ่ ม ทุน นั้นเป็ นเหตุให้กร รมกำร
ผู้บ ริหำร หรือ บุคคลที่ มีค วำมเกี่ ยวข้องได้ป ระโยชน์ไปโดยมิ ช อบ บริษั ทอำจฟ้ องเรีย กให้กรรมกำรรับ ผิด ชอบในกำรส่ งคื น
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
ประโยชน์ดงั กล่ำวแก่บริษัทได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งหำกบริษัทไม่ดำเนินกำรตำมที่ผถู้ ือหุน้ แจ้งภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับ แจ้ง ผู้ถื อ หุ้น ดังกล่ ำ วสำมำรถใช้สิท ธิ ฟ้ อ งเรีย กคื น ประโยชน์จำกกรรมกำรนั้น แทนบริษั ท ได้ต ำมมำตรำ 89/18 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ลำยมือชื่อ

-สำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
(นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นำ)

ลำยมือชื่อ

-สิทธิชยั เกษรสมบัติ- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
(นำยสิทธิชยั เกษรสมบัต)ิ

(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษัท)
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