บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

หนังสือแจ้ งสิทธิกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เสนอขำยแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น
(Right Offering)

ระยะเวลำกำรจองซือ้
วันที่ 15 – 19 กุมภำพันธ์ 2564

“เอกสารฉบับนีจ้ ะมี ผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อทีป่ ระชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 มีมติ อนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิ มตามสัดส่วนการถื อหุน้ เท่านัน้
หากทีป่ ระชุมมีมติ ไม่อนุมตั ิ เรื ่องดังกล่าว ให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็ นอันยกเลิ กไป”
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หนังสือแจ้ งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
ชื่อย่อ:

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
MPG Corporation Public Company Limited
MPG

2. วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน
1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยกาหนดวันจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
3. รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรร
อัตราส่วนการจัดสรร
ราคาเสนอขาย

:
:
:
:

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น
1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่
0.10 บาท ต่อหุ้น
เนื่องจากบริ ษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 บริ ษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ ข องบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรา 52 ของพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
: 977,753,684 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ทุนชาระแล้ ว ณ วันที่
11 มกราคม 2564
ทุนที่จะชาระเพิ่มจากการ : 1,955,507,368 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้
(ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจานวน)
ทุนชาระแล้ วภายหลัง
: 2,933,261,052 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้
(ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจานวน)
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
โดยเสนอขายให้ กับผู้ถื อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถื อหุ้ น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกิน
กว่าสิทธิได้
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การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธินนให้
ั ้ เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในรอบแรก ในจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับจานวนหุ้นที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื อ้ เกินกว่า
สิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิ ทธิตาม
สัดส่วนการถื อหุ้นเดิมและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้น ครบถ้ วนตามจานวนที่แสดงความ
จานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย
2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในรอบแรกในจานวนน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคานวณจะ
เท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ูที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับ
การจัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระราคา
ค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ ละรายซึ่งยังได้ รับการจัดสรรไม่
ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยนาสัดส่วนการ
ถื อหุ้น เดิม ของผู้ที่ จองซือ้ เกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ ละรายนัน้ มาคูณ ด้ วยจานวนหุ้น ที่
คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์ จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้น
นันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชาระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทัง้ นี ้ บริ ษัท
จะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้ อนี จ้ นกว่าไม่มีห้ ุน
เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ู
ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ าม
ผ่ า นจุ ด ที่ ต้ องท าค าเสนอซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ (Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ
เข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้น
ของคนต่ า งด้ า วตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
กาหนดให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัท ได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
ทังหมดของบริ
้
ษัท
ในกรณีที่มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมจากข้ างต้ น บริ ษัทจะ
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรในโอกาสต่อไป
2
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ในการนี ้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อผู้รับ
มอบอานาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
มีอานาจในการดาเนิน การใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทุกประเภท รวมถึงการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื ้อและรับ
ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อัน
จาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึง
การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการน าส่ ง ข้ อ มูลเอกสารหลัก ฐานต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่ ำงกำรจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ ำสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิเท่ากับ 130 หุ้น
กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ ำสิทธิรอบที่ 1
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
รวม

จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นที่จองซือ้
กำรจัดสรรเกินสิทธิ
หุ้นที่ได้ รับกำร
ที่ถือ
รอบที่ 1
จัดสรรจริง
ตำมสิทธิ
เกินสิทธิ
ปั จจุบัน
รอบที่ 1
1,000
2,000
10
= 2,000 / 4,600 x 130 = 56.52
10
800
1,600
50
= 1,600 / 4,600 x 130 = 45.22
45
500
1,000
100
= 1,000 / 4,600 x 130 = 28.26
28
2,300
4,600
160
83
จำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 1 = 130 – 83 = 77 หุ้น

คงเหลือจำนวนหุ้นที่
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ ได้ รับกำรจัดสรร
0
5
72
77

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ก. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 56.52 หุ้น โดยเศษ 0.52 หุ้นให้ ปัดทิ ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ก. จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิเพียง 10 หุ้น จึงได้ รับการจัดสรรเพียง 10 หุ้น
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ข. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 45.22 หุ้น โดยเศษ 0.22 หุ้นให้ ปัดทิ ้ง และได้ รับการจัดสรรจริง 45 หุ้น
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ค. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 28.26 หุ้น โดยเศษ 0.26 หุ้นให้ ปัดทิ ้ง และได้ จดั สรรจริง 28 หุ้น
ดังนัน้ คงเหลือจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรอีกจานวน 47 หุ้นโดยจะนามาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลัง
การจัดสรรในรอบแรก ผู้ถือหุ้น ข. และ ค. ยังคงต้ องการจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิอีกจานวน 5 หุ้น และ 72 หุ้นตามลาดับ
กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ ำสิทธิรอบที่ 2
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
รวม

จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นที่จองซือ้
กำรจัดสรรเกินสิทธิ
หุ้นที่ได้ รับกำร
ที่ถือ
รอบที่ 2
จัดสรรจริง
ตำมสิทธิ
เกินสิทธิ
ปั จจุบัน
รอบที่ 2
800
1,600
50
= 1,600 / 2,600 x 47 = 28.92
5
500
1,000
100
= 1,000 / 2,600 x 47 = 18.08
18
2,300
2,600
150
23
จำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 2 = 47 – 23 = 24 หุ้น

คงเหลือจำนวนหุ้นที่
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ ได้ รับกำรจัดสรร
0
54
54
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จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ข. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 28.92 หุ้น โดยเศษ 0.92 หุ้นให้ ปัดทิ ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ข. เหลือหุ้นที่
จองเกินสิทธิและยังไม่ได้ รับจัดสรรจากรอบที่ 1 เพียง 5 หุ้น จึงได้ รับการจัดสรรเพียง 5 หุ้น
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ค. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 18.08 หุ้น โดยเศษ 0.08 หุ้นให้ ปัดทิ ้ง และได้ จดั สรรจริง 18 หุ้น
ดังนัน้ คงเหลือจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรอีกจานวน 24 หุ้นโดยจะนามาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลัง
การจัดสรรในรอบที่ 2 ผู้ถือหุ้น ค. ยังคงต้ องการจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิอีกจานวน 54 หุ้น
กำรจัดสรรกำรจองเกินกว่ ำสิทธิรอบที่ 3
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ค
รวม

จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นที่จองซือ้
กำรจัดสรรเกินสิทธิ
หุ้นที่ได้ รับกำร
ที่ถือ
รอบที่ 3
จัดสรรจริง
ตำมสิทธิ
เกินสิทธิ
ปั จจุบัน
รอบที่ 3
500
1,000
100
= 1,000 / 1,000 x 24 = 24
24
500
1,000
100
24
จำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรร รอบที่ 3 = 24 – 24 = 0 หุ้น

คงเหลือจำนวนหุ้นที่
จองเกินสิทธิและยัง
ไม่ ได้ รับกำรจัดสรร
30
30

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 3
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น ค. จะได้ รับจัดสรรเท่ากับ 24 หุ้น และได้ จดั สรรจริ ง 24 หุ้น โดยหลังการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิ
รอบที่ 3 ไม่มีจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรรแล้ ว
สรุ ปผลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือปั จจุบัน

ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
รวม

1,000
800
500
2,300

จำนวนหุ้นที่จองซือ้
ตำมสิทธิ
เกินสิทธิ
2,000
10
1,600
50
1,000
70
4,600
130

จากตัวอย่างข้ างต้ นในกรณีนี ้ ไม่มีห้ นุ คงเหลือที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณี ที่มีห้ ุนคงเหลือที่ไม่ได้ รับการจัดสรร บริ ษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือในรอบต่อๆไป จนกระทั่ งไม่มีห้ ุน
คงเหลือจากการจัดสรร หรื อ หากไม่สามารถจัดสรรต่อไปได้ และมีห้ นุ คงเหลือจากการจัดสรร บริษัทจะพิจารณาดาเนินการลด
ทุนจดทะเบียนต่อไป
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4. วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2564
อนึ่ง สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี ้ จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2564 ซึ่งจัดขึน้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เท่านัน้ หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว ให้ ถือว่าเอกสารฉบับนี ้เป็ นอันยกเลิกไป
5. กำหนดวันจองซือ้ และรับชำระเงินค่ ำหุ้นเพิ่มทุน
5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรั บชาระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 5 วันทาการ)
5.2. สถานทีร่ ั บจองซื้อและรั บชาระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ในวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยติดต่อที่
นำยพงศกร พงศ์ สถำพร
19 ซ. รำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์ ) แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.10240
โทรศัพท์ 02-716-2232, 02-716-2233
*** ไม่รับจองซื ้อทางไปรษณีย์และโทรสาร***
ทังนี
้ ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากไม่ได้ รับเอกสารการจองซื ้อหุ้นภายในวันเวลาที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
5.3. วิธีการจองซือ้ และชาระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน โดยจะต้ องระบุจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายต้ องการจองซื ้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ ใน
ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้น 1 ใบ พร้ อมทังลงลายมื
้
อ
ชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซือ้ โดย
สามารถชาระเป็ น เงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร หรื อ เช็คบุคคล หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ณ สถานที่รับจองซื ้อและรับ
ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
(ก)

ใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องยื่นใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่ อ
ใบรับรองกำรจองซือ้ หุ้น 1 ฉบับ เท่ ำนัน้

(ข)

ใบรับรองกำรจองซือ้ หุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ซึง่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายพร้ อมหนังสือฉบับนี ้แล้ ว ซึ่งจะ
ระบุจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิจองซื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ

(ค)

หลักฐำนกำรชำระเงิน ได้ แก่ หลักฐานการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร หรื อ เช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
พร้ อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และจานวนหุ้นที่จองซื ้อ ไว้
ด้ านหลังของหลักฐานการชาระเงิน
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ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจะต้ องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ และเป็ นผู้
รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นที่เอกสำรหลักฐำนครบถ้ วนและชัดเจน
เท่ ำนัน้
(1) กรณีชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีธนำคำร (จ่ ำยชำระเต็มจำนวน)
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ น เงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร สามารถจองซื ้อได้
ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นชาระเงินค่าจองซื ้อ
เป็ นเงินโอน กรุณาโอนเงินครัง้ เดียวเข้ าบัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำลำดพร้ ำว 67 เลขที่บัญชี 633-2-12329-5
ชื่อ “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น”
พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงิน ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อ และ
จานวนหุ้นที่จองซื ้อ ไว้ ด้านหลังสาเนาหลักฐานการโอนเงินด้ วย
(2) กรณีชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ ำฟท์ (จ่ ำยชำระเต็มจำนวน)
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า "เช็คธนาคาร") หรื อ
ดร๊ าฟท์ สามารถจองซื อ้ ได้ วั น ที่ 15-17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ตั ง้ แต่ เ วลา 9.00 น. – 15.00 น. โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่ไม่ เกินวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 และสำมำรถเรี ยก
เก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไปเท่ ำนัน้
การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่าย
“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น”
พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อ และจานวนหุ้นที่จองซื ้อ อย่าง
ชัดเจนด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ด้วย
(ง)

เอกสำรประกอบกำรแสดงตัว
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สาเนาบัตรประชาชนที่ ยังไม่ ห มดอายุ พร้ อมลงลายมื่ อชื่ อ รับ รองสาเนา
ถูกต้ อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท หรื อ ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ
สกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงลายมื่อชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมื อชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง

3) นิติ บุค คลที่จดทะเบีย น : สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ในประเทศไทย
ก่อนวันจองซือ้ พร้ อ มลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิ ติ บุ ค คลนัน้ และประทับ ตราสาคัญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) และ
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เอกสารหลักฐานตาม 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องในเอกสารของนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั ้งนิติบุ คคล และ/หรื อ หนังสือรับรองของ
นิ ติ บุ ค คล ที่ อ อกให้ ไม่ เกิ น 12 เดื อ นก่ อ นวัน จองซื อ้ พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และเอกสารหลักฐานตาม 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่
กรณี ) ของผู้มี อ านาจลงนามที่ ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ งใน
เอกสารของนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทัง้ หมดที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
ต้ องได้ รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ า ที่ Notary public และรับรอง
โดยเจ้ า หน้ าที่ ส ถานฑู ต ไทย หรื อ สถานกงสุล ไทยในประเทศที่ เอกสาร
ดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และต้ องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนวันจองซื ้อ

(จ)

หนั งสือมอบอำนำจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี ที่มอบหมายให้ ผ้ ูรับมอบอานาจมากระทาการแทน)
พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับและผู้มอบอานาจ ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

(ฉ)

กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้ องยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรั พย์ เฉพำะผู้ท่ีประสงค์ นำหลักทรั พย์ ฝำกเข้ ำบัญชีบริ ษัทผู้
ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) เท่ ำนั น้ และแบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้ างต้ นหรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็ น
ใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ

5.4. การคืนเงินค่ าจองซื้อหุ้น
(ก) กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นที่ จองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพ ย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรื อ การไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื ้อหลักทรั พย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับ
เช็คจากบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหลักทรัพย์
(ข) กรณีผ้ ถู ือหุ้นชาระเงินเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ บริ ษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหาย
ใดๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซือ้ หลักทรั พย์ตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อ
แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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5.5. วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนีแ้ ต่เพียงกรณีเดียว โดยให้ แสดงความประสงค์
ดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 3)
(ก) ในกรณีท่ีผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้นสำมัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ นายทะเบียนของ
บริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวัน
ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ในกรณี นี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์ รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ จ ะบันทึ ก ยอดบัญ ชี จานวนหุ้น ตามจานวนที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ที่ ได้ รั บ การจัด สรรไว้ ในบัญ ชีข องบริ ษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
หุ้น เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดย
ต้ องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/
หรื อ บริษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้ นที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่
ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องยื่น เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
หากผู้จองซื ้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้ างต้ นหรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็ นใบหุ้นใน
นามของผู้จองซื ้อหุ้นตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นตามเงื่อนไขในข้ อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื ้อหุ้นมี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื ้อหุ้นมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลั กทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ชื่อผู้จองซื ้อที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจะต้ องตรงกับ ชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่
ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อ
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อกรอกชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์และรหัสสมาชิกผู้ฝากไม่ชัดเจนหรื อไม่สัมพันธ์ กัน มิฉะนัน้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้น ในนามของผู้จองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
เงื่อนไขในข้ อ 5.5 (ก) แทน
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อกรอกรายละเอียดการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชดั เจน หรื อมิได้ ระบุวิธีการที่จะให้ บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์
ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตามข้ อ 5.5(ก)
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5.6. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจองซื ้อหุ้น เพื่อเป็ นหลักฐานในการ
รับจองซือ้ หุ้น โดยผลแห่งการจองซือ้ จะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษั ท สามารถเรี ยกเก็บ เงินได้ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ภายใน
ระยะเวลาจองซื ้อ
(ข) กรณีจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวน
เงินที่ได้ รับชาระจากการจองซื ้อเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ้ ้ จานวนเงินดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่า มูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อ
ได้ รับจัดสรรทังหมด
้
(ค) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นและได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุใ นข้ อ 5.3
(ง) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซือ้ หรื อ มิได้ ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดไว้ หรื อ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนตามเวลาที่กาหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท
หรื อ ผู้จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการใดๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้ งสิทธิ การ
จองซื ้อหุ้นอย่างถูกต้ อง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
(จ) กรณีผ้ ถู ือหุ้นกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อ ไม่สมั พันธ์กัน บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิในการใช้
ข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริ ษั ทขอสงวนสิทธิใน
การไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว
(ฉ) บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด วิธีการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับวิ ธีการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อ
ข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
6. วัตถุประสงค์ กำรเพิ่มทุนและกำรใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมัน่ คงให้ แก่บริษัท ทังในด้
้ านการดาเนินงานและด้ านเงินทุน โดยบริษัทมีแผน
ที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน ประมาณ 60 - 70 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31 36 ของจานวนเงินที่ได้ รับกรณีที่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้ได้ ทงหมด
ั้
และถ้ าได้ รับเงินเพียงพอจะนาไปใช้ ในการ
รองรับการขยายธุรกิจต่อไป
7. ประโยชน์ ท่บี ริษัทจะได้ รับจำกกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1
7.2
7.3
7.4

ทาให้ บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ ้น
ทาให้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น
เป็ นการขยายฐานทุนของบริษัท
ทาให้ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงยิ่งขึ ้น

8. นโยบำยเงินปั นผลและสิทธิในกำรรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
8.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื่อบริ ษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ ว ทังนี
้ ้ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และ
การจ่ายเงินปั นผลนันจะต้
้ องไม่กระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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หากบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ ประโยชน์จากเงินปั นผลที่จะได้ รับ ทังนี
้ ้ มติ
ของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่ อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการ
จ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงาน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
8.2 ภายหลังจากที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นีไ้ ด้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลเมื่อทางบริษัทได้ มีการอนุมตั ิและประกาศจ่ายเงิน
ปั นผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
9. รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับใช้ ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
9.1 ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น
9.1.1 ผลกระทบต่ อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมทุกรายใช้ สิทธิตามที่มีอยู่ครบทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริ ษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้ อยละ
46.88 โดยสามารถคานวณผลกระทบได้ ดงั นี ้
=
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
(0.32 – 0.17) / 0.32
=
46.88%
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2564 (ระหว่ า งวั น ที่ 17
ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564) เท่ากับ 0.32 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาเสนอขาย x จานวนหุ้นที่
เสนอขาย)] / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย)
= [(0.32 x 977,753,684) + (0.10 x 1,955,507,368)] / (977,753,684 + 1,955,507,368)
= 0.17 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทจึงสามารถ
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรา
52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
9.1.2 ผลกระทบต่ อสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทังจ
้ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออก
เสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ที่ตนมีอยู่เลย และ
ผู้ถือหุ้นอื่นใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรื อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออก
เสียงลดลงร้ อยละ 66.67 โดยสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
=
จานวนหุ้นที่เสนอขาย / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย)
=
1,955,507,368 / (977,753,684 + 1,955,507,368)
=
66.67%
9.1.3 ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกำไร (Earnings per share dilution)
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1. ชื่อและสถำนที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อบริษัท:
ประเภทธุรกิจ:
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่:
เลขทะเบียนบริษัท:
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรื อ “MPG”)
ร้ านค้ าปลีกจาหน่ายเครื่ องสาอาง, อุปกรณ์เทคโนโลยี และเป็ นผู้ถือลิขสิทธิ์ ผลิต จัดจาหน่ายเพลง
ภาพยนตร์ ในรูปแบบ ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ดิสก์
20 ประดิษฐ์ มนูญธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
0107546000440
0-2514-5000
www.mangpong.co.th

2. ประเภทกิจกำรและลักษณะกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจค้ าปลีก โดยมีโครงสร้ างธุรกิจ เป็ นร้ านค้ าปลีก
ภายใต้ แบรนด์ กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) ประกอบไปด้ วยสินค้ าประเภท House of Lifestyle Gadgets
ธุรกิจร้ านค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี โดยบริ ษัทฯ จาหน่ายสินค้ าประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี เน้ นกลุ่ม
ลูกค้ าที่รักการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวติ ประจาวัน ปั จจุบนั มีการขายปลีกผ่านแพลตฟอร์ มออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้ แบรนด์
ร้ านค้ า GIZMAN และ MANGPONG ซึ่งกลุ่มสินค้ าขายดี เช่น เครื่ องกรองอากาศ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น สกู๊ตเตอร์ ไฟฟ้า ลาโพงบลูทูธ
และ หูฟังไร้ สาย
2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของแบรนด์ “GIZMAN” และ “MANGPONG” ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ ากลุ่มสินค้ าแก็ดเจ็ท
และธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าโฮมเอนเตอร์ เทนเม้ นต์ซอฟแวร์

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณ ฑ์ หรื อบริ กำรของแบรนด์ GIZMAN และ MANGPONG ธุ รกิจค้ ำปลีกสินค้ ำกลุ่ ม แก็ดเจ็ท
และไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ ควบรวมร้ าน MANGPONG เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของร้ าน GIZMAN โดยร้ านค้ า GIZMAN ได้ สร้ าง
ความหลากหลายของสินค้ า เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน และได้ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ที่เป็ นประเภทไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยีและมีเอกลักษณ์ภายใต้ ตราสินค้ าของคู่ค้ารายอื่นๆอย่างต่อเนื่ อง โดยแบ่งกลุ่ม
สินค้ าได้ ดังนี ้
- กลุ่ม Home Technology เช่น เครื่ องฟอกอากาศ, หุ่นยนต์ดดู ฝุ่น, หุ่นยนต์ถพู ื ้น เป็ นต้ น
- กลุ่ม Speaker เช่น ลาโพง Hi-Fi, ลาโพงบลูทธู , กล่องเพลงสุนทราภรณ์ เป็ นต้ น
- กลุ่ม Wheeler เช่น จักรยานพับได้ , รถไฟฟ้าล้ อเดียว, Scooter, Monowheel, GoKart เป็ นต้ น
- กลุ่ม Headphone เช่น หูฟังไร้ สาย, หูฟัง True Wireless เป็ นต้ น
- กลุ่ม Wearable เช่น นาฬิกาสมาร์ ทวอทช์ เป็ นต้ น
- กลุ่ม Camera เช่น กล้ องติดรถยนต์, กล้ องติดมอเตอร์ ไซต์, กล้ อง Action Camera, กิมบอล (Gimbal) เป็ นต้ น
- กลุ่ม Drone เช่น DJI Drones, Dobby Drone เป็ นต้ น
- กลุ่ม Accessories เช่น โซฟาลม, แว่นตา VR, อุปกรณ์ จกั รยาน, อุปกรณ์ ชั่งนา้ หนักพกพา, USB พกพา, สายชาร์ จ
มือถือ, หุ่นฟิ กเกอร์ เป็ นต้ น
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กลยุทธการดาเนินงาน
บริษัทฯ มีการปรับตัวทางด้ านกลยุทธทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ ตรงความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ จะส่งผล
ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ โดยการใช้ กลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ด้านสินค้ า
เนื่ อ งจากความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคนัน้ เปลี่ ย นแปลงไปจากในอดี ต สิ น ค้ า ด้ านเทคโนโลยี ก ลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งใน
ชีวิตประจาวัน บริ ษัทฯ จึงคัดเลือกสินค้ าที่มีความแปลกใหม่ตรงกับกระแสนิยม หาซื ้อได้ ยากจากร้ านค้ าอื่น และมีการรับประกัน
สินค้ า จากผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายเพื่อให้ สินค้ าของบริษัทฯ มีความหลากหลายสูง
2) กลยุทธ์การกาหนดราคา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทางานอย่างใกล้ ชิดกับคู่ค้าในการคุมราคาตลาดให้ เป็ นมาตรฐานเดียว โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการ
เปรี ยบเทียบราคาสินค้ าในตลาดอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ยังมีการประสานงานด้ านการตลาดกับคู่ค้าอย่างใกล้ ชิดเพื่อร่วมมือกัน
สนับ สนุน การขายผ่านโปรโมชั่น Pay Day 11.11 , 12.12 ในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ พร้ อมยังร่ วมมือกับสถาบันการเงินจัด
รายการผ่อนชาระสาหรับสินค้ าที่มีราคาสูง และทา CRM สะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ
3) กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง
บริ ษัทฯ สร้ างความแตกต่างให้ กับสินค้ าและบริ การโดยการคัดสรรสินค้ าที่ร้ านค้ าคู่แข่งยังไม่มี พร้ อมการจัดโปรโมชั่น
เปิ ดตัว และ จัดเทรนนิ่งพนักงานขายเพื่อทดสอบความรู้สินค้ าและการบริการเป็ นประจา โดยบริ ษัทฯ มีความตั ้งใจที่จะยกระดับ
การบริการที่มอบให้ ลกู ค้ าในทุกๆวัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมอบบริ การหลังการขายที่ดีผ่านการรับประกันคุณภาพสินค้ า (Warranty) โดยลูกค้ าสามารถนา
สินค้ ามาเปลี่ยนได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดหากพบว่าสินค้ ามีข้อผิดพลาดจากการผลิต โดยผ่านการพูดคุยประสานงานกับ
พนักงานสาขาและช่องทางออนไลน์
4) กลยุทธ์ในด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้ จดั หาสินค้ าลิขสิทธิ์จากผู้ผลิตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ มีความหลากหลายสูง
และเป็ นทางเลือกให้ กบั ลูกค้ าของบริษัทฯ
5) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้ านค้ า GIZMAN ในศูนย์การค้ าที่มีศกั ยภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายใน
การปิ ดสาขาที่ ท ายอดขายได้ น้ อยลง โดยการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กปิ ดสาขาอย่ า งระมั ด ระวัง และคงเหลื อ เฉพาะสาขาที่ มี
ความสามารถในการทากาไรได้ ดี เพื่อให้ ยงั คงมีหน้ าร้ านให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังคงดาเนินการขยาย
ฐานลูกค้ า เพือ่ ให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการจัดโชว์สินค้ าที่โดดเด่นและน่าซื ้อ โดยมีทงรู
ั ้ ปแบบ Brand Shelf
และ Category Shelf และเปลี่ยนรูปแบบให้ ใหม่และตามกระแสเสมอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ กับร้ านในฐานะ
หนึ่งในร้ านค้ าปลีกในใจของลูกค้ า ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ GIZMAN Shop ยังคงเป็ นช่องทางจัดจาหน่ายหลักสาหรับ
สินค้ ากลุ่มสินค้ าแก็ดเจ็ท
จานวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิ ้นปี ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
2562
2561
GIZMAN Shop
5 สาขา
10 สาขา

2560
13 สาขา

นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ความสะดวกให้ ลูก ค้ า โดยบริ ษั ท ฯ ได้ เพิ่ ม ช่อ งทางการจ าหน่ ายในเว็บ ไซต์ ข อง GIZMAN ที่
www.gizmangadgets.com และหรื อ เว็ บ ไซต์ ห ลัก ของบริ ษั ท ฯ www.mangpong.co.th ตลอดจน Social Media ต่ า งๆ เช่ น
Facebook www.facebook.com/gizmangadgets/ LINE : @gizmangadgets และ Marketplace ต่างๆ เช่น Lazada / Shopee
/ JD Central ซึง่ สนับสนุนการขายและการบริการได้ ดีอีกด้ วย
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6) กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาด
สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ระดับคือ
- การสื่อสารผ่านร้ านค้ าสาขา ซึ่งบริษัทฯ มีจดุ เด่นในเรื่ องพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพด้ านทาเลอยู่แล้ วมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดยการ
ตกแต่งหน้ าร้ านให้ มีเอกลักษณ์ และดึงดูดความสนใจ (Display), การจัดเรี ยงสินค้ าให้ โดดเด่น (Merchandising), สื่อ
โฆษณา ณ จุดจาหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ
- การสื่ อ สารทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้ น ความรวดเร็ วและความน่ าสนใจของสิ น ค้ าที่ อ อกใหม่ สิ น ค้ า ในกระแส สิ น ค้ า
โปรโมชัน่ เพื่อเป็ นการตอกย ้า Brand และสร้ างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการสื่อสารผ่าน Facebook Ads,
Instagram Ads และ Lazada LIVE อย่างต่อเนื่อง
7) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษั ทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายรวมถึงสมาชิกของบริ ษัทฯ (MANGPONG Privilege Card) ลูกค้ ากลุ่ม E-Shop ตาม
คุณค่าของสินค้ าที่ไปตอบสนองรูปแบบการดาเนินชีวิต ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Small Price Seeker คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าแปลกใหม่สามารถนามาใช้ ในชีวิตประจาวันหรื อเพื่อความบันเทิง
ในราคาที่สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ อย่างรวดเร็ ว คานึงถึงคุณ ภาพสินค้ าโดยไม่สนใจ Brand เน้ นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะ
เริ่มต้ นทางาน สินค้ าสาหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น กลุ่ม Speaker และ กลุ่ม Headphone
กลุ่ม ที่ 2 Technology Seeker คือ ลูกค้ า ที่ชื่นชอบสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สามารถน ามาใช้ ในการท างานหรื อชีวิต
ส่วนตัว ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ มีกาลังซื ้อปานกลาง คานึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ ามาก่อนราคา เน้ นกลุ่มวัยทางาน
สินค้ าสาหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น ลาโพง Marshall, รถไฟฟ้าล้ อเดียว, Scooter, กล้ อง GoPro เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 3 Solution Seeker คือ ลูกค้ าที่แสวงหาสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์สามารถนามาใช้ ในชีวิตเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้ องการเฉพาะด้ าน มีกาลังซื ้อปานกลางถึงสูง คานึงถึงประโยชน์ ในการแก้ ไขปั ญหาและคุณภาพสินค้ ามาก่อน Brand และราคา
เน้ นกลุ่มผู้ประกอบการและมีอาชีพอิสระ สินค้ าสาหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น กล้ องติดรถยนต์ , Drone, เครื่ องดูดฝุ่น iRobot, GPS
Tracker, สายรัดข้ อมือสุขภาพ เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้ าประจา (Loyal Customers) คือ บุคคลทั่วไปที่ซือ้ สินค้ าจากร้ าน GIZMAN และได้ เป็ นสมาชิก ของ
บริ ษั ทฯ (MANGPONG Privilege Card) และรวมถึงลูกค้ าในกลุ่ม Social Media อาทิ Facebook/ Instagram / LINE ซึ่งล้ วน
แล้ วแต่มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าและบริการที่ได้ รับจากร้ านค้ าและสินค้ าของบริษัทฯ
สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่ งขันสินค้ ำกลุ่มแก็ดเจ็ทและไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยี
จากผลการศึกษาของบริษัทวิจยั ชันน
้ าระบุว่าแนวโน้ มสาคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับการบริหารธุรกิจคือการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต และการท างานในยุคดิ จิต อล โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ หรื อ เจนเนอร์ เรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่งในประเทศไทยมีจ านวน
ประมาณร้ อยละ 30 ของจานวนแรงงานทัง้ หมด ถือได้ ว่าเป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับการศึกษาสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับรุ่นอื่นๆ อีกทังยั
้ ง
มีความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีมากที่สดุ มีความต้ องการอิสระและการแสดงความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน รวมทังนิ
้ ยมใช้
สินค้ าที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์วิถีชีวิตและการทางานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก สิ่งเหล่านี ้สร้ างความท้ าทายต่อผู้ผลิต
สินค้ าประเภทไลฟ์ สไตล์ที่มีเทคโนโลยีในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ สินค้ ามีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ หลากหลาย และต้ นทุนการผลิตที่ต่าลง ส่งผลให้ มีผ้ ูจาหน่ายสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์เพิ่มขึ ้นอย่าง
มาก เนื่องจากสภาพแวดล้ อมเอือ้ อานวยต่อการทาธุรกิจ เช่น อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง สื่อสังคมออนไลน์ ความต้ องการเป็ น
ผู้ประกอบการ การขายสินค้ าออนไลน์ ตลอดจนพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ประเมินภาวะการแข่งขันในสินค้ าเทคโนโลยีไลฟ์ สไตล์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตได้ มีการแนะนาสินค้ ารุ่นใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีสงู ขึ ้นออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา
ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
13

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 1
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญการบริหารพื ้นที่ภายในร้ านค้ า GIZMAN ให้ เกิดประโยชน์ ให้ ลกู ค้ ามีโอกาสสัมผัสทดลองใช้
งานสินค้ า รับคาแนะนาการใช้ งาน และการให้ ความสาคัญกับการบริ การ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การลูกค้ าทังก่
้ อน
และหลังการขาย มีการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตัวสินค้ า สามารถแนะนาสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนมีบริการหลังการขายหากพบสินค้ าชารุด หรื อบกพร่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนหรื อคืนได้ ในระยะเวลาที่กาหนด มา
เป็ นจุดแข็งที่เหนือกว่าผู้จาหน่ายรายอืน่
ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรู ปแบบ หรื อ ครบวงจร (Full E-Commerce)
และสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) เพื่ อ สร้ างช่ อ งการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร ลดค่ า ใช้ จ่ ายและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการ
บริหารงานของบริษัทฯ พร้ อมทังทดแทนยอดขายร้
้
านค้ าปลีก และสัดส่วนร้ านค้ าที่ปิดสาขา เนือ่ งจากหมดสัญญาหรื อปล่อยเช่า
อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับ Marketplace เพื่อวางขายสินค้ าของบริ ษัทฯ เช่น Lazada, Shopee และ JD Central ซึ่งเป็ นเว็บไซต์
สื่อกลางการติดต่อซื ้อ-ขายของสินค้ าทั่วไป โดยการกระตุ้นยอดขาย ด้ วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการขาย (promotion) เช่น
การทาโปรโมชัน่ “Super Combo” และนาสินค้ ากลุ่มแก็ดเจ็ต มาขายผ่านออนไลน์ E-Marketplace เพิ่มขึ ้น เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ มา
ซื ้อสินค้ าของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ จดั หา Blogger ที่ดงึ ดูดให้ ลกู ค้ าเข้ าไปชมเว็บเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย ซึง่ ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจาหน่าย จึงทาให้ ร้าน GIZMAN และ MANGPONG มียอดขายเพิ่มขึ ้นจากการ
ปรับกลยุทธ์ดงั กล่าว
2.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริกำร ของร้ ำน “STARDUST” และ สินค้ ำในกลุ่ม House Brand Product
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
เป็ นสินค้ าประเภทเครื่ องสาอางและเวชสาอางภายใต้ ตราสินค้ าของคู่ค้ารายอื่นๆ เพื่อจาหน่ายในร้ าน STARDUST ที่
เป็ นแหล่งรวมแบรนด์ Cosmetics ชัน้ นาจากทัว่ โลกในราคาที่ใครๆ ก็ เอื ้อมถึง และเป็ นเบื ้องหลังความงามของผู้หญิ งทุกคน
โดยแบ่งกลุ่มสินค้ าได้ ดังนี ้
- กลุ่ม Makeup แป้งทาหน้ า, ลิปสติก, รองพื ้น อายไลน์เนอร์ , บรัชออน, เป็ นต้ น
- กลุ่ม Skin Care โลชัน่ บารุงผิว, ไวท์เทนนิ่งโลชัน่ เป็ นต้ น
- กลุ่ม Hair Care แชมพู, ครี มนวด, ทรี ตเม้ นต์, ผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม, สเปรย์จดั ทรงผม, ยาย้ อมสีผม เป็ นต้ น
- กลุ่ม Perfume น ้าหอมกลิ่นต่างๆ เป็ นต้ น
- กลุ่ม Accessories ยาทาเล็บ, ขนตาปลอม เป็ นต้ น
นโยบายการกาหนดราคา
บริษัทฯ เป็ นผู้คดั เลือกสินค้ าจากผู้จดั จาหน่าย โดยศึกษาโอกาสทางการตลาด เงื่อนไขในการจัดซื ้อ เปรี ยบเทียบราคา
ขายของคู่แข่ง แล้ วจึงกาหนดราคาที่เหมาะสมโดยคานึงถึงอัตรากาไรขันต้
้ นที่สามารถทาได้ เป็ นสาคัญ
กลยุทธการดาเนินงาน
บริษัทฯ มีการปรับตัวทางด้ านกลยุทธทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองได้ ตรงความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ จะส่งผล
ต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยการใช้ กลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษัทฯ เน้ นการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางค้ าปลีก เพื่อเป็ นการบริ หารพื ้นที่หน้ าร้ านซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่ใช้ ในการดาเนิน ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด และทาให้ บริษัทฯ สามารถใช้ ประสบการณ์ในการบริหาร Retail Outlets มาเป็ นแนวทางใน
การเลือกทาเลให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และสอดคล้ องกับสินค้ าและบริการที่ STARDUST ส่งมอบให้ กับลูกค้ า โดย
บริ ษัทฯ มีร้านค้ าปลีก STARDUST ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาขาทัง้ หมด 3 สาขา ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 /เซ็นทรั ล
พลาซ่า พระราม3 / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ า
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ภาพรวมรายได้ ปี 2562 รวมรายได้ จากการขายสินค้ าอยู่ที่ 128.32 ล้ านบาท โดยกลุ่มสินค้ าผลิตภัณฑ์ความงาม ทารายได้
อยู่ที่ ร้อยละ 28 เป็ น เงิน 44.97 ล้ า นบาท ทัง้ นี ้ ร้ าน STARDUST ยังคงเป็ นช่ องทางจัดจ าหน่ ายหลักสาหรับ สิ นค้ ากลุ่ม สิน ค้ า
ผลิตภัณฑ์ความงาม และจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจเครื่ องสาอาง ทาให้ การแข่งขันในตลาดต้ องใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคา โดย
การลดราคาสินค้ า จึงส่งผลให้ ยอดขายลดลง
จานวนสาขาของบริษัทฯ ณ สิ ้นปี ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
2562
2561
2560
STARDUST Shop
3 สาขา
7 สาขา
8 สาขา
2) กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้ า
การรั ก ษาฐานลูก ค้ าเดิ ม หรื อ สร้ างการซือ้ ซา้ ต่ อเนื่ อ ง ถื อ เป็ น ปั จจัย สาคัญ ยิ่ งในการด ารงอยู่ของธุรกิ จและการสร้ าง
เสถียรภาพของรายได้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้ า ดังนี ้
- การเพิ่มช่องทางในการเข้ าถึงสินค้ า
บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce) สาหรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า รวมทังเพิ
้ ่มช่องทางในการเข้ าถึงสินค้ าใน Marketplace ต่างๆ เพราะปั จจุบนั เมื่อโลกก้ าวเข้ าสู่
ยุคดิจิตอล ความนิยมในการช้ อปปิ ง้ แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ ้นในทุกหมวดหมู่สินค้ า รวมถึงธุรกิจเครื่ องสาอาง โดยตัวเลขการซื ้อ
ขายผ่านระบบออนไลน์ เป็ นกระแสที่น่าจับตามอง และจะยังคงเติบโตอย่างมากใน 5 ปี นี ้
- รักษาคุณภาพของการให้ บริการ พร้ อมทังมี
้ บริการเสริมให้ กบั ลูกค้ า เช่น การแต่งหน้ าในร้ าน
- การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
- กิจกรรมการตลาด เช่น การเล่นเกมแจกของ พบปะดาราภายในร้ านค้ า
บริษัทฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดเก็บฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
หรื อ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ ง มี ส่ ว นท าให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้ าได้ อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง โดยระบบการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์จะเริ่มต้ นจากการส่งเสริมให้ ลกู ค้ าสมัครสมาชิก จูงใจโดยการให้ ส่วนลดสาหรับ
สมาชิก และมีโปรโมชัน่ การสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายในช่วงการจั ดกิจกรรม หรื อเมื่อซื ้อสินค้ าครบตามมูลค่าที่กาหนดไว้
เพื่อกระตุ้นให้ ลกู ค้ าใช้ สิทธิในการสมัคร ซึง่ เมื่อลูกค้ าเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว บริ ษัทฯ จะทาการเก็บฐานข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป อาทิ ที่
อยู่ อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ รวมทังเก็
้ บข้ อมูลการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าแต่ละราย เช่ น รูปแบบการซื ้อ ความถี่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อบ่อย
ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ความต้ องการเฉพาะเจาะจงต่างๆ เป็ นต้ น
3) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
- การสื่อสารผ่านหน้ าร้ าน ซึ่งบริษัทฯ มีจดุ เด่นในเรื่ องการใช้ พื ้นที่ของร้ านSTARDUST ที่มีศกั ยภาพด้ านทาเลอยู่แล้ วมาใช้
ให้ เกิ ด ประโยชน์ โดยการตกแต่ ง หน้ าร้ านให้ มี เอกลัก ษณ์ แ ละดึ ง ดู ด ความสนใจ (Display), การจัด เรี ย งสิ น ค้ า ให้ โดดเด่ น
(Merchandising), สื่อโฆษณา ณ จุดจาหน่าย (Point of Purchase : POP), การจัดกิจกรรม (Event) ภายใน Shop สาขาต่างๆ
- การจัดกิจกรรม (Event) สานสัมพันธ์กบั สมาชิก เช่น การเล่นเกมแจกของ พบปะดาราภายในร้ านค้ า เป็ นต้ น
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอก บริษัทฯ มีการส่งจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์ให้ แก่ลกู ค้ าที่สมัครเป็ นสมาชิก
รวมถึ งมี ก ารส่ ง ข่ าวประชาสัม พัน ธ์ ด้ ว ยการใช้ สื่อ สัง คมออนไลน์ ในการให้ ข่ า วสารโปรโมชั่น ของ STARDUST เพื่ อ ให้ ค วาม
สะดวกสบายในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า เช่น Facebook Instagram และ Line มากยิ่งขึ ้น
4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี ้
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กลุ่มที่ 1 Image Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ช่วยส่ งเสริ มรสนิยมของผู้ใช้ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื ้อ ปานกลาง
โดยคานึงถึง Brand และคุณภาพสินค้ ามาก่อนราคา เน้ นกลุ่มที่ประสบความสาเร็จในการทางาน สินค้ าสาหรับลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น
กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care กลุ่ม Hair Care และกลุ่ม Perfume เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 2 Health Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ช่วยฟื ้นฟูสุขภาพผิวและร่ างกาย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื ้อ ปาน
กลางถึงสูง โดยคานึงถึงคุณภาพสินค้ ามาก่อน Brand และราคา เน้ นกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มนักท่องเที่ยว สินค้ าสาหรับ
ลูกค้ ากลุ่มนี ้ เช่น กลุ่ม Organic
กลุ่มที่ 3 Price Conscious คือ ลูกค้ าที่ต้องการสินค้ าที่ใช้ อยู่แล้ วเป็ นประจาในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ สามารถ
ตัดสินใจซื ้อได้ อย่างรวดเร็ว รับรู้ถึงคุณภาพสินค้ าแล้ ว เน้ นกลุ่มนักศึกษาและผู้อยู่ในระยะเริ่มต้ นทางาน สินค้ าสาหรั บลูกค้ ากลุ่มนี ้
เช่น กลุ่ม Makeup กลุ่ม Skin Care เป็ นต้ น
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
บริ ษั ท ฯ น าเสนอภายใต้ รู ป แบบร้ านค้ า ปลี ก Multi-Brands ขนาดใหญ่ โดยผสมผสานแนวคิ ด จากการซื อ้ สิ น ค้ า ที่
หลากหลายใน Supermarket ร้ านสะดวกซือ้ และความตื่ น เต้ น ของการช้ อปเครื่ อ งสาอาง เป็ น ร้ านเครื่ อ งสาอางเฉพาะอย่า ง
(Beauty Specialty Store) ที่ม่งุ เน้ นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ มีสินค้ าเกี่ยวกับความงามทัง้ หมด 247 แบรนด์
จานวนกว่า 5,058 SKUs จากผู้จัดจ าหน่ าย กว่า 156 บริ ษั ท ที่ ร้ ู จักเป็ น อย่างดี ทัง้ แบรนด์ ในประเทศและต่ างประเทศ (Inter
Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปนุ่ จีน ฯลฯ และยังมีแบรนด์ที่มีขายเฉพาะที่ STARDUST เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การ
บริหารพื ้นที่ขายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น บริษัทฯ ได้ ทาการโฟกัสไปที่แบรนด์ที่สร้ างยอดขายมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เพิ่มยอดขายต่อ ตรม. และลดจานวนสต๊ อกสินค้ าที่แต่ละสาขาต้ องสต๊ อกให้ มีปริ มาณที่ลดน้ อยลง
กำรตลำดและกำรแข่ งขันสินค้ ำเครื่องสำอำง
ตลาดธุรกิจความงามและเครื่ องสาอาง 2562 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Digital Disruption และทางรอดของธุรกิจที่
สร้ างความสุขให้ ผ้ ูบริ โภคธุรกิจความงามและเครื่ องสาอางเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอย่า งต่อเนื่องมาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี โดยสภาอุตสาหกรรมได้ ระบุว่ามียอดขายโตเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 5-6 % ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมลู ค่ายอดขาย
รวมไม่ต่ากว่า 3 แสนล้ านบาทในปี 2561 เติบโตเฉลี่ยปี ละไม่ต่ากว่า 10% โดยแบ่งออกเป็ นมูลค่าของตลาดในประเทศ 1.8 แสน
ล้ านบาท และอีก 1.2 แสนล้ านบาทเป็ นมูลค่าของการส่งออก ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สงู ที่สดุ ในบรรดา 10 ประเทศของ AEC นายธนวัฒน์
เรื องเทพรัชต์ ผู้อานวยการ สถาบันวิจยั แฟชัน่ แห่งประเทศไทย ได้ อธิบายให้ ฟังว่าปั จจุบนั นี ้ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสนใจในเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการเข้ ามามีบทบาทสาคัญของเทคโนโลยีในการใช้ ชีวิตประจาวัน ทาให้ ธุรกิจเครื่ องสาอางและความ
งามได้ รับผลกระทบในหลายเรื่ อง
1. ไลฟ์ สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ คนใจร้ อนมากขึ ้น ความอดทนน้ อยลง ในเรื่ องการแต่งหน้ า หรื อการดูแลตัวเองก็
เช่นเดียวกัน จนเกิดเป็ นกระแสของคาพูดที่ว่า “ซินเดอเรลล่า เอฟเฟกต์” จากคนใช้ กลายเป็ นเจ้ าหญิงใน 10 นาที ดังนัน้ ในเรื่ อง
ความสวยก็เช่นเดียวกันที่ทกุ คนต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วที่สดุ
2. ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารจากผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ตวั จริ งมากขึ น้ ผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่เจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อพรี
เซนเตอร์ อีกต่อไป ทาให้ การมีลอยัลตี ้ในแบรนด์น้อยลง เปลี่ยนใจไปทดลองแบรนด์อื่นๆ ได้ เร็วขึ ้น
3. ในโลกออนไลน์เกิดการนากลยุทธ์ Influencer Marketing แบบรี วิวสินค้ ามาใช้ ผ่านทางบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล หรื อเซ
เลบริตี ้ เพราะทาให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ มากขึ ้น เร็วขึ ้น ทาให้ แบรนด์เองต้ องปรับตัว และคิดมากขึ ้นกว่าเดิมในการทาตลาด
4. นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทาให้ ผลิตภัณฑ์บางตัวมีระยะเวลาในการได้ รับความนิยมน้ อยลง ทอปแบรนด์ในปี 2018 กับ
ทอปแบรนด์ในปี 2019 อาจเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ดังนัน้ คนทาธุรกิจต้ องเข้ าใจและปรับตัวให้ ทนั กับพฤติกรรมของผู้บริ โภค และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
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5. ตัวเลขการซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านทางออฟไลน์ยงั มีสดั ส่วนที่สงู ถึง 85% ในขณะที่ออนไลน์มีเพียง 15% แต่แนวโน้ ม
การขายทางออนไลน์มีเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว
6. เทคโนโลยีสามารถทาให้ ผ้ บู ริโภคสามารถเข้ าถึงสินค้ าได้ ง่ายขึน้ สามารถสัง่ ซื ้อเครื่ องสาอางได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ทุกยี่ห้อบน
โลก
7. เพราะเทคโนโลยีทาให้ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก เช่น เดียวกับบริษัทรับจ้ างผลิตครบวงจร โดย
ผู้ลงทุนอาจจะมีเพียงเงินทุนที่ไม่ต้องมาก แต่ใช้ โอกาสของเครื่ องมือต่างๆ ในยุคดิจิทลั ทาการตลาด
การจะรับมือกับการดิสรัปชั่นครัง้ นี ้ สิ่งสาคัญที่สดุ คือที่แบรนด์จะสร้ างความแตกต่างได้ คือ จะต้ องเข้ าใจผู้บริ โภคให้ มาก
ที่สุดต้ องเข้ าใจโจทย์ของลูกค้ า ต้ องมีคอนเนกชั่นที่ดี และสร้ างประสบการณ์ อย่า งต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดคอมมูนิตี ้ที่ แข็งแรงที่สุด
เพื่อให้ เขาอยู่กบั เรานานที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายเหตุผลสาคัญที่ทาให้ ตลาดธุรกิจความงามและเครื่ องสาอาง ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแส
เศรษฐกิจ เพราะ
1. ทุกคนรักตัวเอง ต้ องการให้ ตวั เองดูดีในสายตาคนอื่น
2. การเข้ าสู่สงั คมผู้สงู วัย Aging Society ทาให้ คนกลุ่มนี ้มีปัญหาในเรื่ องของความงามและต้ องการที่จะหยุดเอาไว้ ให้ มาก
ที่สดุ
3. การเติบโตของ Social Network ที่ทาให้ คนต้ องการอวดภาพตัวเองในสังคมออนไลน์มากขึ ้น
4. สินค้ ามีนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ ้น
5. มีช่องทางในการเข้ าถึงแบรนด์และเข้ าใจในตัวสินค้ ามากขึ ้น ง่ายขึ ้น
6. มีผลิตภัณฑ์ทสี่ กัดจากสารธรรมชาติที่เน้ นในเรื่ องความปลอดภัยมากขึ ้น
7. ช่องทางออนไลน์เป็ นตัวกระตุ้นการขายได้ เป็ นอย่างดี (ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/118113)
สถำนภำพตลำดเครื่ องสำอำงของไทย
ข้ อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผ ลิตเครื่ องสาอางไทย ครัง้ ที่ 10/2562 พบว่า ความก้ าวหน้ าการเพิ่มขึด
ความสามารถเครื่ องสาอางประชารัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ ซึง่ กวพ. ได้ จดั ทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดย สธ. ได้ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดทาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนาสมุนไพร
ไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทางานของศูนย์วิทยาศาสตร์ ทัง้ 15 แห่งร่วมกับสานัก เครื่ องสาอาง
และวัตถุอนั ตราย กวพ. ร่ วมกันพัฒนา SMEs ของไทย จัดทาหนังสือ “เครื่ องสาอางประชา รัฐ พัฒนาโดยกรมวิทย์ฯ” และรวบรวม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภณ
ั ฑ์จาก ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องสาอางทัว่ ประเทศ จานวน 29 แห่ง ใน
5 ภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ 8 ราย, ภาค อีสาน 4 ราย, ภาคกลาง 8 ราย, ภาคตะวันออก 2 ราย และภาคใต้ 7 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้ าง ความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึง่ จะเห็นว่าภาพตลาดเครื่ องสาอางไทยในปี 2562 นันยั
้ งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ผ้ บู ริโภคมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มา
จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ ้น เน้ นการบารุงรักษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้ างความสวยงาม รวมถึงผู้มีอิทธิพลด้ านความสวยงาม
ยังเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู่ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้ ธุรกิจ
เครื่ องสาอางชะลอตัว อย่างไรก็ตามเพื่อเข้ าถึงและสร้ างฐานลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านส่วนผสมหรื อสูตรด้ านวัตถุดิบ ที่มีการปรุง
แต่ งสีกลิ่นหรื อการเพิ่มสารที่มีคุณ สมบัติ พิเศษ และด้ านบรรจุภัณ ฑ์ ที่สวยงามโดดเด่น รวมถึงการสร้ างการรับรู้ ตราสินค้ าต่อ
ผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องผ่านทังการโฆษณาผ่
้
านสื่อและการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ในวงกว้ าง
มากที่สดุ พร้ อมกับกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนมากขึ ้น เพื่อให้ กลยุทธ์ทางการตลาดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดย
สินค้ า House Brand ภายใต้ แบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ของบริ ษัทฯ ที่เน้ นในเรื่ องของการบารุงรักษาควบคู่ไปกับการสร้ าง
ความสวยงาม ทังนี
้ ้ปั จจุบนั สินค้ าเครื่ องสาอางของไทยภายใต้ ตราสินค้ าไทยได้ กลายเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ยอมรับในระดับ
โลกเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพสินค้ าจนได้ มาตรฐานสากล การพัฒนารูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
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สามารถดึงดูดใจผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ น้ โดยเฉพาะเครื่ องสาอางที่มีส่วนผสม
ของสมุนไพรไทยที่นับวันจะได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นในตลาดต่างประเทศ ด้ วยจุดเด่นเฉพาะตัวทังทางด้
้
านรูปลักษณ์และกลิ่น
ประเทศไทยจึงมีความได้ เปรี ยบในแง่ของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุ ดิบประเภทสมุนไพรที่สามารถพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์เวชสาอางนานาชนิด และมีโอกาสที่จะขยายตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างมาก
2.2

กำรบริหำรระบบงำนจัดซือ้
บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทา KPI โดยสรุปความสาคัญในการบริหารงาน ดังนี ้
- กาหนดขันตอนการออกใบสั
้
ง่ ซื ้อต้ องผ่านการอนุมตั ิก่อนทุกฉบับ
- การสัง่ ซื ้อสินค้ ากาหนดให้ มีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ก่อนการสัง่ ซื ้อ
- กาหนดให้ มีการติดตามการเคลื่อนไหวสินค้ าหลังการสัง่ ซื ้อเพื่อวิเคราะห์และจัดการ
- การบริหารและหมุนเวียนสินค้ าให้ อยู่ในจุดขายที่เหมาะสม
- กาหนดให้ ติดตามการเคลื่อนไหวสินค้ าทุกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
- กาหนดให้ ตรวจสอบและคัดกรองสินค้ าใกล้ หมดอายุอย่างสม่าเสมอ
- จัดซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ต้องการของลูกค้ า
- บริหารปริมาณสินค้ าคงเหลือให้ มีเพียงพอและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 ระบบงานสั่งซื ้อ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้ เป็ นกระบวนการและเป็ นระบบมากขึ ้น โดยมุ่งเน้ น
การปฏิบตั ิงานตามข้ อกาหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ งานสัง่ ซื ้อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.3

กำรบริหำรสินค้ ำคงคลัง
บริษัทฯ มีระบบการบริ หารจัดการสินค้ าโดยเชื่อมโยงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบบริ หารการ
ขายหน้ าร้ าน และระบบรายงานการขาย เข้ าด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์การขาย รายสาขา รายสินค้ า ได้ อย่าง
รวดเร็วและแม่นยา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าไปยังสาขาได้ อย่างสมดุลทังปริ
้ มาณและทันต่อเวลา ช่วยลดภาระด้ าน
การสต็อ กสิ นค้ า กระแสเงิน สดในการลงทุนของสิน ค้ า เพิ่ มความสามารถในการทาก าไร และสร้ างความพึ งพอใจให้ กับ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการบริหารสินค้ าคงคลัง ด้ วยการติดตามยอดขายสินค้ า โดยแต่ละสาขาจะส่ง
ข้ อมูลการขายสินค้ าให้ สานักงานใหญ่ทุกสิ ้นวันทาการ เพื่อให้ บริษัทฯ มีข้อมูลในการบริหารสินค้ าคงคลังอย่ างมีประสิทธิภาพ
และจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบจากสานักงานใหญ่เพื่อเข้ าตรวจสอบสินค้ าคงเหลือทุกสาขา โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ มีการ
เข้ าตรวจสอบทุกสาขา อย่างน้ อยสาขาละ 9 ครัง้ ต่อปี
จากการตรวจสอบมูลค่าสินค้ าคงเหลือในปี 2562 มีมลู ค่าสินค้ าลดลงจากปี 2561 ในทุกกลุ่ม GIZMAN, STARDUST
กลุ่มสินค้ า GIZMAN มีการควบคุมการสัง่ ซื ้อให้ รัดกุมมากขึ ้น มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้ าเพื่อนาเข้ ามาจาหน่ายได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้ อมทังมี
้ ปริมาณสินค้ าเพียงพอต่อการขายอยู่เสมอ รวมถึงมีการหมุนเวียนสินค้ าเพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า
ในแต่ละสาขาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสินค้ า STARDUST มีการปรับปรุงระบบควบคุมการสัง่ ซื ้อให้ มีความรัดกุมดีขึ ้น มีการพิจารณาเลือกสรรสินค้ าเพื่อ
นาเข้ ามาจาหน่ ายให้ ต รงกลุ่ม เป้ าหมายมากขึน้ รวมถึงการปรั บลดปริ ม าณสิน ค้ าคงเหลือ ในส่วนไม่ เคลื่ อนไหวและใกล้
หมดอายุลง จากการส่งคืนสินค้ าในส่วนฝากขาย รวมถึงการเปลี่ยนเงื่อนไขการซื ้อสินค้ าให้ เป็ นการฝากขายเพิ่มมากขึ ้น
จากรายงานมูลค่าสินค้ าคงเหลือโดยรวมที่มีแนวโน้ มลดลง ซึง่ เกิดจากการปรับปรุงระบบการทางานต่างๆ ในทุกๆส่วน
งานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งฝ่ ายบริหารมีความมุ่งมัน่ และตั ้งใจต่อการปรับปรุงระบบงานบริห ารสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
ไม่เพียงเป็ นการลดภาระต้ นทุนลงได้ แต่เป็ นส่วนที่จะเสริมสร้ างรายได้ และทาผลกาไรให้ บริษัทฯ เพิ่มมากยิ่งขึ ้นด้ วย
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2.4

สินทรัพย์ ของบริษทั และบริษทั ย่ อยที่สำคัญ
ประกอบด้ วย
1) อำคำร และอุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทของทรัพย์ สนิ
(งบกำรเงินรวม)
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องตกแต่งอุปกรณ์และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่ ำตำมบัญชีสุทธิ (ล้ ำนบำท)
31 ธันวำคม 2562
3.68
3.13
6.81

รายการเคลื่อนไหวของ อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็ นดังนี ้
ประเภทของทรัพย์ สนิ
มูลค่ ำตำมบัญชีสุทธิ (ล้ ำนบำท)
(งบกำรเงินรวม)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
6.81
ซื ้อเพิ่ม
0.63
ขายและจาหน่าย
(0.67)
ค่าเสื่อมราคา
(2.80)
มูลค่ ำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
3.97
2) สิทธิกำรเช่ ำและสินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ณ สิ ้นปี 2562 สิทธิการเช่ามีจานวน 8 ศูนย์การค้ า มูลค่าสุทธิ 28.20 ล้ านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็ นดังนี ้
ประเภทของทรัพย์ สนิ
มูลค่ ำตำมบัญชีสุทธิ (ล้ ำนบำท)
(งบกำรเงินรวม)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
28.20
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ ณ 1 ม.ค. 63
37.10
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 ม.ค. 63
65.31
ค่าเสื่อมราคา
(11.57)
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
(1.94)
มูลค่ ำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
51.80
หมายเหตุ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้ อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ ผ้ เู ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ ินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้ นแต่สิน ทรัพย์อ้างอิงนัน้ มีมูลค่ าต่ า การนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก บริ ษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ ินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้ วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่โดยคิดลดด้ วยอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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3) สัญญำเช่ ำระยะยำว
ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทมีสิทธิการเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีกใน 5 ศูนย์การค้ า โดยมีร้าน GIZMAN และ
MANGPONG อยู่ใน 4 ศูนย์การค้ า และร้ าน STARDUST อยู่ใน 3 ศูนย์การค้ า รายละเอียดดังนี ้
ลำดับ
สิทธิกำรเช่ ำพืน้ ที่ (ศูนย์ กำรค้ ำ)
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร
1
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
ร้ าน GIZMAN, ร้ าน STARDUST
2
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ร้ าน GIZMAN, ร้ าน STARDUST
3
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
ร้ าน MANGPONG
4
เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ ปิ่ นเกล้ า
ร้ าน STARDUST
5
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ร้ าน MANGPONG
4) สัญญำเช่ ำระยะสัน้
ณ สิ น้ ปี 2562 บริ ษั ท มี สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานระยะสั น้ 1-3 ปี เพื่ อ เปิ ดเป็ น สาขาของบริ ษั ท ฯ 1 สาขาใน 1
ศูนย์การค้ า ภายใต้ แบรนด์ค้าปลีก MANGPONG 1 สาขา รายละเอียดดังนี ้
ลำดับ
สิทธิกำรเช่ ำพืน้ ที่ (ศูนย์ กำรค้ ำ)
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร
1
แฟชัน่ ไอส์แลนด์
ร้ าน MANGPONG
5) สัญญำให้ เช่ ำช่ วง
ณ สิ ้นปี 2562 มีการปล่อยพื ้นที่ให้ เช่าช่วง เพื่อประกอบธุรกิจ ใน 5 ศูนย์การค้ า ดังนี ้
ลำดับ
พืน้ ที่ให้ เช่ ำช่ วง (ศูนย์ กำรค้ ำ)
1
เมเจอร์ ปิ่นเกล้ า
2
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต
3
เดอะมอลล์ ท่าพระ
4
เดอะมอลล์ บางกะปิ
5
บลูพอร์ ตหัวหิน
6) เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมที่สามารถสร้ า งผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัท รวมถึงเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมและเกื ้อกูลการดาเนินงานของบริษัท ทังนี
้ ้ ในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม บริษัท มี
นโยบายมอบหมายให้ ผ้ บู ริหารหรื อคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับธุรกิจนันๆ
้ เข้ าไปทาหน้ าที่ใน
การบริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัท
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 2 บริษัท ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิเท่ากับศูนย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
ชื่อ
ประเภทกิจกำรและลักษณะกำร
ทุนชำระแล้ ว สัดส่ วนกำรถือ
ดำเนินงำน
(ล้ ำนบำท)
ครองหุ้น (%)
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย
5.00
99.10
เครื่ องสาอางและเวชสาอาง
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จากัด
ดาเนินธุรกิจพลังงาน และเกี่ยวเนื่องกับ
2.00
99.60
พลังงาน
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3. ข้ อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 ประกอบด้ วย
ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ ง
1
พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2
พล.ต.ท.สกฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4
นายวิทรู มโนมัยกุล
กรรมการ
5
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒ
ั นา*
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
6
นายสิทธิชยั เกสรสมบัติ*
กรรมการ
หมายเหตุ

*

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั โดยกรรมการสองคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

3.2

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 15 ธันวาคม 2563 (หลังปรับปรุงตามหมาย
เหตุท้ายตาราง) มีดงั นี ้
ลำดับ
ชื่อ
จำนวนหุ้น
ร้ อยละ
1.
นาย ธิบดี มังคะลี*
190,000,000
19.43
2.
นางสาวอัยดา ชินวัตน์**
167,000,000
17.08
3.
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
60,754,600
6.21
4.
นาย ทวีฉตั ร จุฬางกูร
40,231,900
4.11
5.
นาย สุเมธ มโนสุทธิ
36,024,600
3.68
6.
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินดัสตรี จากัด
22,200,000
2.27
7.
นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
19,680,600
2.01
8.
น.ส. อภิวนั ทน์ อัจฉริยประทีป
18,698,300
1.91
9.
นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
18,507,400
1.89
10. นาย ศราวุฒิ ปธนสมิทธิ์
13,521,500
1.38
รวม
586,618,900
59.97
หมายเหตุ

*
**

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายธิบดี มังคะลี ขายหุ้นจานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.37 ซึ่งหลังการซื ้อขาย
มีห้ นุ เหลือจานวน 190,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 19.43
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวอัยดา ชินวัตน์ ซื ้อหุ้นจานวน 167,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.08 จาก
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ซึง่ หลังการซื ้อขาย มีห้ นุ เหลือจานวน 261,156 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.03

4. ประวัติกำรเพิ่มทุนและประวัติกำรจ่ ำยเงินปั นผล ในระยะ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ประวัติ ก ารเพิ่ ม ทุน - เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช าระแล้ ว ต่ อ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ จานวน 2,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ เป็ นการใช้ สิทธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 1 (MPG-W1) ในราคาขายหุ้นละ 1.00 บาท ทาให้ ทุนชาระแล้ ว เพิ่มขึน้ จาก 977,751,185 บาท เป็ น
977,753,684 บาท โดยไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2562 - 2563
ประวัติการจ่ายเงินปั นผล - บริษัทฯไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2561 -2563
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5.

ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลทำงกำรเงินเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี ในงบกำรเงินรวมของบริษัท

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่ วย: บำท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสด
ที่เป็ นหลักประกัน
ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

30 ก.ย. 2563

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

1,099,472.42
2,922,056.90
17,959,988.20
1,098.69
89,286.43
22,071,902.64

22,952,455.57
131,194.74
2,383,928.22
28,384,149.70
256,686.79
54,108,415.02

4,753,264.46
128,852.62
2,213,656.70
60,152,621.25
1,871,281.13
69,119,676.16

15,210,908.90
14,279,465.79
2,099,467.39
88,456,671.61
5,720,380.85
125,766,894.54

3,968,950.53
1,151.20
51,798,641.21

6,806,444.82
6,598.23
28,203,176.59
-

19,709,386.67
13,854.31
49,795,365.42
-

25,185,053.76
21,110.39
1,640,207.20
57,442,100.76
-

2,268,831.70
2,030,554.76
2,863,502.77
62,931,632.17
85,003,534.81

1,485,006.64
2,259,308.94
2,266,502.77
41,027,037.99
95,135,453.01

1,070,978.54
2,240,293.36
3,584,082.87
76,413,961.17
145,533,637.33

1,123,590.54
2,221,591.15
7,499,481.93
95,133,135.73
220,900,030.27

49,191,645.69

66,638,534.70

1,949,851.32
74,047,891.54

87,107,983.68

176,665.58

948,000.00

948,000.00

948,000.00

11,461,659.79
3,504,170.25
64,334,141.31

2,114,420.98
69,700,955.68

2,008,512.38
78,954,255.24

188,658.05
1,385,323.16
89,629,964.89

6,192,673.30
16,409,940.30
7,797,831.00
1,901,556.40
9,297,917.73
41,599,918.73
105,934,060.04

5,658,338.88
6,905,330.00
1,481,366.00
8,871,743.84
22,916,778.72
92,617,734.40

6,604,000.00
5,950,933.00
2,409,255.80
4,320,977.51
19,285,166.31
98,239,421.55

7,552,000.00
4,671,598.16
2,600,927.00
3,847,942.07
18,672,467.23
108,302,432.12

977,753,684.00
448,578,832.52

977,753,684.00
448,578,832.52

977,753,684.00
448,578,832.52

977,751,185.00
448,578,832.52
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (หน่ วย: บำท)
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

30 ก.ย. 2563

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2560

23,724,561.84
(1,471,000,734.86)
-

23,724,561.84
(1,447,552,491.02)
-

(20,943,656.50)
13,131.27
(20,930,525.23)
85,003,534.81

2,504,587.34
13,131.27
2,517,718.61
95,135,453.01

23,724,561.84
(1,402,775,993.85)
47,281,084.51
13,131.27
47,294,215.78
145,533,637.33

23,724,561.84
(1,337,470,112.48)
112,584,466.88
13,131.27
112,597,598.15
220,900,030.27

9M-2563

2562

2561

2560

68,386,758.62

128,319,283.18

209,129,605.13

253,655,262.31

8,443,146.74
1,502,695.89
78,332,601.25

13,130,891.61
16,968,819.67
158,418,994.46

6,267,286.32
5,097,037.63
220,493,929.08

6,790,989.16
3,763,459.85
264,209,711.32

53,031,191.03
17,228,392.61
30,476,638.43
1,044,623.02
101,780,845.09
(23,448,243.84)
(23,448,243.84)

106,370,173.31
56,080,670.24
40,124,445.71
620,202.37
203,195,491.63
(44,776,497.17)
(44,776,497.17)

157,734,257.69
70,702,513.11
55,280,473.16
442,359.29
284,159,603.25
(63,665,674.17)
1,640,207.20
(65,305,881.37)

192,122,042.09
78,729,720.99
59,315,085.41
446,249.99
330,613,098.48
(66,403,387.16)
3,033,565.85
(69,436,953.01)

งบกำไรขำดทุน (หน่ วย: บำท)
รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ อื่น
รายได้ ค่าเช่า
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

งบกระแสเงินสด (หน่ วย: บำท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
ปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)สุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย) จำกกำร
ดำเนินงำน
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ปรับปรุงค่าเผือ่ สินค้ าล้ าสมัย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินค้ า
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าสิทธิการเช่าตัดจาหน่าย
ค่าสิทธิสะสมคะแนน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้ อปุ กรณ์
ผลขาดทุนจากการลดค่าเช่า
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีตดั บัญชี

9M-2563

2562

2561

2560

(23,448,243.84)

(44,776,497.17)

(65,305,881.37)

(69,436,953.01)

2,805,363.07
11,570,557.95
420,190.40
971,601.00
(1,596,027.60)
76,604.85
455,177.69
135,909.76
1,044,623.02
-

283,596.52
1,778,894.74
276,667.53
6,969,653.50
7,099,926.38
(927,889.80)
954,397.00
7,256.08
(10,750,065.84)
4,043,203.51
620,202.37
-

466,209.25
1,624,041.94
7,758,717.23
7,646,735.34
(191,671.20)
1,279,334.84
7,256.08
(743,895.07)
422,430.43
442,359.29
1,640,207.20

567,919.67
559,943.17
8,530,372.29
8,228,677.89
(160,296.80)
986,515.49
3,911,841.11
446,106.26
1,776,917.36
446,249.99
188,693.99
2,844,871.86
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งบกระแสเงินสด (หน่ วย: บำท)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ลดลง(เพิ่มขึ ้น)
สินค้ าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ ้น)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ ้น)
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดได้ มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ถอน (ฝาก) เงินลงทุนชัว่ คราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ซื ้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่าย สิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึ ้น
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน-บุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รับเงินกู้ยืมระยะสัน-บุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินสัญญาเช่า
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

9M-2563
(538,128.68)
12,020,189.10
167,400.36
(9,522.76)
(597,000.00)

2562
(129,415.49)
29,712,909.28
1,614,661.86
1,298,564.52
(7,437,877.71)
105,908.60
4,550,766.33

2561
(114,189.31)
26,680,008.42
3,849,167.24
3,896,696.85
(13,096,972.79)
623,189.22
473,035.44

(22,413,883.64)
(529,846.77)
(1,334,899.49)

(545,548.12)
(79,100.00)

(4,705,137.79)
(591,681.50)
(697,692.14)
-

(22,643,220.97)
(405,478.64)
(602,322.82)
-

(30,773,707.49)
(408,349.30)
(373,820.71)
-

(12,931,914.54)

(5,994,511.43)

(23,651,022.43)

(31,555,877.50)

130,096.05
(628,268.15)
134,063.86
(364,108.24)

(2,342.12)
(95,001.31)
727,414.42
26,459,143.99
27,089,214.98

14,150,613.17
(3,014,425.91)
1,052,840.41
12,189,027.67

36,202,420.71
(278,880.12)
526,987.89
36,450,528.48

(237,000.00)
(7,430,332.24)
(889,628.13)
(8,556,960.37)
(21,852,983.15)
22,952,455.57
1,099,472.42

(1,949,851.32)
(5,000,000.00)
5,000,000.00
(945,661.12)
(2,895,512.44)
18,199,191.11
4,753,264.46
22,952,455.57

2,499.00
1,949,851.32
(948,000.00)
1,004,350.32
(10,457,644.44)
15,210,908.90
4,753,264.46

4,894,650.98
10,316,257.92
15,210,908.90

(17,601,883.90)
1,389,749.27
426,173.89
(12,307,266.42)

2560
4,104,219.15
26,971,568.32
2,549,661.87
988,613.80
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แผนที่สถำนที่รับจองซือ้ หุ้น
19 ซ. รามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
ติดต่อ นายพงศกร พงศ์สถาพร
โทรศัพท์ 02-716-2232, 02-716-2233

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 3
เลขที่ใบจอง........................................

ใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท

วันที่จองซื ้อ
 15 กุมภาพันธ์ 2564
 16 กุมภาพันธ์ 2564
 17 กุมภาพันธ์ 2564
 18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อควำมในช่ องด้ ำนล่ ำงนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ใบจองซื ้อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)...........................................................................................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10หลัก) ..............................................
 บัตรประจาตัวประชาชน.......................................................................... หรือ  ใบต่างด้ าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ………................................................................
ที่อยู่ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (Record Date) วันที่ 25 มกรำคม 2564 จากบริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ฐำนข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท”)
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ …………….......................... สัญชาติ....……… เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ……................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
รำคำเสนอขำย (บำทต่ อหุ้น) จำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จำนวนเงินที่ชำระ (บำท)
จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
0.10
 จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย
 เงินโอนเข้ ำบัญชีธนำคำร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 633-2-12329-5 ชื่อ “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น”
 เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ ำฟท์ เลขที่เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์……………………….………….. ลงวันที่………….………… ธนาคาร………………….…....…สาขา………………..…..
โดยสั่งจ่ ำย “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้น สำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น ” ลงวันที่ไม่ เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในวันทาการถัดไป กรณีท่ีชำระเงินด้ วยเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถทำได้ ถึงวันที่ไม่ เกิน 17 กุมภำพันธ์ 2564 เท่ ำนัน้
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ หากไม่เลือก บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ)
ในกรณีท่มี ีบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท ....................................................................
ส ม า ชิ ก ผู้ ฝ า ก เล ข ที่ ............. ..น า หุ้ น ส า มั ญ เข้ 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 ไ ท ย ) จ า กั ด (“TSD”) เพื่ อ เข้ า บั ญ ชี ซื ้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์
ชื่อ …………………………………………………………………………..……………………...........บัญชีเลขที่................................................... ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กับบริ ษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรง
กับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือกรอกชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์และรหัสสมาชิกผู้ฝากไม่ชัดเจนหรื อไม่สมั พันธ์กัน บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดาเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
ในกรณีท่ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ :
 เข้ ำบัญชี 600: ให้ ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับ การจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กับ TSD โดยนาเข้ าบัญ ชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า กรณีเลือกรับหลักทรัพย์ เข้ ำบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุณำกรอก “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์ เฉพำะผู้ท่ีประสงค์ นำหลักทรัพย์ ฝำก
เข้ ำบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ ำนัน้ ” และกรอกแบบฟอร์ มตำมข้ อกำหนดของ FATCA เพื่อนำส่ งให้ แก่ TSD มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรออกใบหุ้นใน
ชื่อของผู้จองซือ้ แทน
 ขอรับใบหุ้นสำมัญ: ให้ ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อ ที่อยู่ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ า
ยินดีมอบหมายให้ บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อให้ การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้ อมูลของบริ ษัทภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้น
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรือการชดเชย
ใดๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท
คำรับรองและข้ อตกลงของผู้จองซือ้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
และเอกสารประกอบการจองซื ้อที่ถกู ต้ องเรียบร้ อ ยพร้ อมชาระเงินค่าจองซื ้อ มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาที่จองซื ้อ หรื อ หากเช็ค /แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทรวมทังเอกสารแนบ
้
(รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้ งกำรจัดสรรหุ้น”) และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดังกล่าว
รวมทังวิ
้ ธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังที
้ ่ใช้ บงั คับอยู่ และที่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าอีกด้ วย
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้ รับจัดสรรการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้ าพเจ้ า เป็ นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงในการถือหุ้นดังกล่าว
ลงชื่อ ...............................................................................................................ผู้จองซื ้อ
( ...............................................................................................................)
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีควำมเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษำข้ อมูลอย่ ำงรอบคอบ
หลักฐำนกำรรั บฝำกกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อควำมในส่ วนนีด้ ้ วย)
เลขที่ใบจอง........................................
วันที่จองซื ้อ
 15 กุมภาพันธ์ 2564
 16 กุมภาพันธ์ 2564
 17 กุมภาพันธ์ 2564
 18 กุมภาพันธ์ 2564  19 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ..........................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี ้
รำคำเสนอขำย (บำทต่ อหุ้น) จำนวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) จำนวนเงินที่ชำระ (บำท)
จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ
0.10
 จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
โดยชาระเป็ น  เงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บญ
ั ชี 633-2-12329-5 ชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ ”
 เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ………………………….. ลงวันที่………….………… ธนาคาร…………….…....…สาขา……………………..
โดยหากได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………………………บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่…………………………………….
 ฝากใบหุ้น ในนาม “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น ในนามผู้จองซื ้อ
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับจองซื ้อ .............................................................................................................

ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝำกเลขที่
Participant No.
032
033
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
FINANSA SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257
301
302
303
304
305
308
312
316
320
324
328

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD

243
245

CUSTODIAN
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
330
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
334
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
336
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LIMITED.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
337
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
339
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
340
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
343
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
345
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
425
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี ้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BK. BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

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

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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