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เลขที่ MVP008/2564 
 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง แจ้งมติเร่ืองการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) 
การเพ่ิมทนุ การเปล่ียนแปลงวนัประชมุและเพ่ิมวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

2.  สรุปรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 
 บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีสําคญัของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ดงันี ้

 

1. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอม็ วิชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จํานวนไม่
เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท)ใน
อตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากบั 1.20 
บาทตอ่หุ้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 และ 2) 

ทัง้นี ้ให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ในวนัท่ี 24
พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอน จนกวา่จะได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับ
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจในการพิจารณา
และกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึ่ง
รวมไปถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงแต ่ 

(ก) จดัเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นต้น  

(ข) ให้ข้อมลู ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบคุคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) การนําใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือให้การออกและการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สําเร็จลุล่วง ทุก
ประการ  

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการ
ตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) กําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
 

2. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 150,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จํานวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(MVP-W1)”) จํานวน 100,000,000 หน่วย และอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน)   
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้ 

 

“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  150,000,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสิบล้านบาท)  

     แบง่ออกเป็น                300,000,000      หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)  

     มลูคา่หุ้นละ                       0.50      บาท (ห้าสิบสตางค์)  

     โดยแบง่ออกเป็น 

                 หุ้นสามญั                              300,000,000     หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) 

     หุ้นบริุมสิทธิ                             -     หุ้น” 

ทัง้นีม้อบอํานาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ 
 
 
 



 

3 

3. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 และ 2) 
 

4. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์ในข้อ 39 และ 58 บางสว่น และเพ่ิมวตัถปุระสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือ
ข้อ 61 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ เพือ่ให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู่ปัจจบุนัและท่ีจะมีขึน้ในอนาคต
ของบริษัท ดงันี ้

วัตถุประสงค์ปัจจุบ ัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพ ิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คําปรึกษา ออกแบบ จัดทํา 

แก้ไข  และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิ เคชั่น
สําหรับเว๊ปและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดีย
ออนไลน์หรือสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ 
หรือเคร่ืองมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ในสื่อต่าง ๆ 

ข้อ 39.  ประกอบกิจการให้คําปรึกษา ออกแบบ จัดทํา 
แก้ไข และพฒันา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเค
ชัน แพลตฟอร์ม สําหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด  มี เดียออนไลน์หรือสังคม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือ
สือ่สาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ใน
สือ่ตา่ง ๆ 

ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า และการจําหน่ายแพ็คเก็ต 
คปูองท่ีพกั 

ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า และการจําหน่ายแพ็คเก็ต 
คูปองท่ีพัก กิจกรรม การเดินทาง และการ
ท่องเท่ียว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุก
ประเภท 

- ข้อ 61.   ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าในการ
จําหน่าย ซือ้ขาย แลกเปลี่ยน  ให้เช่า ให้เช่า
ช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม 
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตสาํหรับท่ีพกั กิจกรรม การ
เดินทาง การท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไป
ทุกชนิดทุกประเภททัง้สังหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธ ิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธ ิแก้ไขเพ ิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ  3.  วัตถุประสงค์ของบริ ษัท  มี จํานวน  60 ข้อ   

รายละเอียด ตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
ข้อ  3.   วัตถุประสงค์ของบริษัท  มี จํานวน  61 ข้อ 

รายละเอียดตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
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5. มีมติอนมุติัให้เปล่ียนแปลงวนัประชมุและเพ่ิมวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ดงันี ้

หวัข้อ  เดมิ (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

ใหม่ (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

วนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2564 

วนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 วนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. 14.00 น. 
สถานท่ี ห้องสมัมนาชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 

ถนนพระราม  3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

ห้องสมัมนาชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 
ถนนพระราม  3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

ระเบียบวาระการ
ประชมุ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2563 

วาระท่ี 2    พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2563 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทและการกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบ
บญัชีประจําปี 2564 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัท
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการ กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 

วาระท่ี 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2563 

วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปันผล
ประจําปี 2563 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทและการกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบ
บญัชีประจําปี 2564 

วาระที่ 6    พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการของบริษัท
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมั ติการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 

วาระท่ี 8   พจิารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 
เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ (MVP-W1)”))  
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หวัข้อ  เดมิ (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

ใหม่ (ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์ 
สนธิของบริษัทข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) โดยแก้ไข
วตัถปุระสงค์ 1 ข้อ และเพ่ิมวตัถุประสงค์ใหม่
อีก 1 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
วนักําหนดรายช่ือ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
(Record Date) 
เข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น 
2564 

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 

 
นอกจากนีส้ืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มี

อํานาจกําหนดสถานที่จัดประชุม ลงนามหนงัสือเชิญประชุม และดําเนินการหรือจัดให้มีการดําเนินการต่าง ๆ ใน
นามของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีจําเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น พร้อมขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะการเข้าประชมุแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง  

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

         
(นายโอภาส เฉิดพนัธุ์) 

                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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(F 53-4)        สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 

แบบรายงานการเพ ิ่มท ุน 
บริษัท  เอม็ วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) 

วันท ี่ 12 มีนาคม 2564 

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
เก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. การเพ ิ่มท ุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่จํานวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพ ิ่มทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 100,000,000 0.50 50,000,000 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - -. 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจดัสรรห ุ้นเพ ิ่มท ุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาทโดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

2.1. แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
(หุ้น)(ไม่เกนิ) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคา
ขาย 

(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาํระเงนิค่าห ุ้น 

หมายเหตุ 

1) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษัทครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ท่ี
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม  

100,000,000 - อตัราสว่นการจดัสรร  2 หุ้นเดิม : 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

- อตัราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุใหม่ได้ 1 หุ้น  

0.00 จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย
ไม่คิดมลูค่า (รายละเอียด

ตามหมายเหต ุ1) 
 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเท่ากบั 1.20 

บาทต่อหุ้น 
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หมายเหต ุ1  
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนมุติัให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ในจํานวนไม่เกิน 
100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ใน
อตัราการจดัสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บคุคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้
และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจําเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 
นี ้ได้ทุกประการ เพ่ือให้การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สําเร็จลลุ่วง ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
ภายใต้กรอบของการอนมุตัิของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอยีดดงักลา่วรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพยีง 

(ก) จดัเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นต้น  

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) การนําใบสําคญัแสดงสิทธิฯและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและการเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือให้การออกและการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สาํเร็จลลุว่ง ทกุประการ  

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ี
จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) กําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) สามารถใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ครัง้แรกภายใน 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) โดยกําหนดวนัใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) คือ วนัทําการสดุท้ายของ
เดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กําหนดวันใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวนัทําการก่อนหน้า โดยครัง้
สดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มีอายคุรบ 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1)  หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกับวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ทกุวนัทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิภายใน 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
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2.2. การดาํเนินการของบริษัท กรณีท ี่มีเศษของหุ้น 
 ให้ปัดเศษทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือจํานวนดงักลา่ว ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในจํานวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมได้ลงตวั 

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นเพ ื่อขออนุมัตกิารเพ ิ่มท ุนและจัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน 
  กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องสมัมนาชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 

จํากัด เลขท่ี 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิ (Record 
Date) เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มท ุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษัทจะต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพ่ิมทนุและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้ว รวมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวข้อง

กบัทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.3 บริษัทจะต้องขออนมุติัจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (MVP-

W1) ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามญัออกใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผู้ ถือ
หุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ ิ่มท ุน และการใช้เงนิท ุนในส่วนที่เพ ิ่ม 
  สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัส

แพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทําให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของ
บริษัท และบริษัทมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจแนวใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แผนการลงทนุในอนาคต จึงมีความจําเป็นต้องจดัหาแหล่ง
เงินทนุเพ่ิมเติม ดงันัน้บริษัทจึงได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนี ้เพ่ือนําเงินท่ีได้มาขยายธุรกิจและ/หรือ
ลงทุนในโครงการใหม่ รวมทัง้เพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีเ้งินกู้บางส่วน ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ี
เข้มแข็งขึน้สร้างความพร้อมสําหรับการดําเนินงานในอนาคต  จะนํามาซึ่งรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของบริษัทปรับตวัดี
ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพ ิ่มทนุ 
  ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพ่ิมมากขึน้ และสามารถนําเงินทนุไปใช้สําหรับการดําเนินการในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืห ุ้นจะพงึได้รับจากการเพ ิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิ่มทนุ 
7.1 นโยบายเงินปันผล  

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักภาษีและเงิน
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีตามกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ และการจ่ายปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคตและ
ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการ
ดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  ท่ีได้ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็
ตอ่เม่ือบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว 
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8. รายละเอ ียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถ ือห ุ้นเพ ื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการเพ ิ่มท ุน/จดัสรรห ุ้นเพ ิ่มท ุน 
โปรดพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดเพ่ิมเติมในสรุปรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม 

วิชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 2 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ี่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพ ิ่มท ุน/จดัสรรห ุ้นเพ ิ่มทุน 
 

ลาํดบั ขัน้ตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 
1  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั การเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

12 มีนาคม 2564  

2 แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) 

12 มีนาคม 2564 

3  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564  

31 มีนาคม 2564 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564  30 เมษายน 2564 
5  จดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีอนมุติั 

6 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  

24 พฤษภาคม 2564 

7 กําหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)และจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 

จะแจ้งให้ทราบภายหลงั โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และ/หรือ บคุคลซึง่ได้รับการแต่งตัง้และ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามท่ีท่ีประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั เป็นผู้ กําหนด 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

                       

           ขอแสดงความนบัถือ 

                  บริษัท เอม็ วิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

                                             
                                                       (นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู) 

                                                                                                          ประธานกรรมการบริษัท 
 
                                                        

                                                        (นายโอภาส เฉิดพนัธุ์) 
                       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

                                    
                                   (นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ  นายธราธร ยวงบณัฑิต) 
                                    กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
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สิง่ท่ีส่งมาด้วย 2 
 

สรุปรายละเอ ียดของใบสาํคญัแสดงสิทธ ิท ี่จะซ ือ้ห ุ้นสามัญเพ ิ่มทุนของ 
บริษัท เอม็ วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท ี่ 1 (MVP-W1)  

ซ ึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถ ือหุ้นเดมิของบริษัท  
 
1. รายละเอ ียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือห ุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

หวัข้อ  รายละเอ ียด 

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP- W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1)”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ โอน
เปล่ียนมือได้  

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขาย  100,000,000 หน่วย  
จํานวนหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทจํานวน 200,000,000 หุ้น 

วิธีการจดัสรร  
 

- จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 
หน่วยใบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีมีเศษจากการคํานวณดงักล่าว ให้
ปัดเศษนัน้ทิง้ 

- กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัทท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ในครัง้นี ้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

- ในกรณีท่ีมีเศษใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัท
จะดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด (ถ้ามี) ซึง่จะ
ทําให้คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในจํานวนเท่าท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
เดิมได้ลงตวั 

ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่คิดมลูคา่ (0 บาท) 
อตัราการใช้สิทธิ  
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น 
(เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ) 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บคุคลซึง่ได้รับการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 
วนักําหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) สามารถใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
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 ทนุได้ครัง้แรกภายในกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1) โดยกําหนดวนัใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) คือ 
วนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบ
กําหนดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกําหนดวนั
ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนกําหนดวันใช้สิทธิครัง้
ดงักล่าวเป็นวนัทําการก่อนหน้า โดยครัง้สดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มีอายคุรบ 2 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1)  หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการ ให้เล่ือนวัน
กําหนดการใช้สทิธิเป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  
 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 15.30 น. ทุกวนัทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ภายใน 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิดงักลา่วได้  

เง่ือนไขการปรับสิทธิ  

 

ทัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สิทธิตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิฯ (MVP- W1) เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4) 
(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นท่ีออก
ใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือเหตุการณ์อ่ืนใด
ในทํานองเดียวกนั เช่น  
(ก) เม่ือบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า  
(ค) เม่ือบริษัทมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแก่ผู้

ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญหรือใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญั ในราคาต่ํา 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น  
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(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกําไร
สทุธิท่ีเหลือจากหกัภาษีและเงินสํารองต่าง ๆ ตามกฎหมายและบริษัท
ได้กําหนดไว้ ระหวา่งอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 

(ฉ) กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีจะทําให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) จะได้รับเม่ือ
มีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม  

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิตํ่า
กว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par value)  

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิฯ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้
ให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) แทน  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิฯ  
 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของห ุ้นสามัญเพ ิ่มทนุท ี่เกดิจาก
การใช้สทิธ ิตามใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ   
 

บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

เงื่อนไขอื่น  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคล
ท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีจําเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1) นี  ้ได้ทุกประการ เพ่ือให้การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สําเร็จลุล่วง ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และภายใต้กรอบของการอนมุติัของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยรายละเอียด
ดงักลา่วรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียง 
(ก) จดัเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ 

กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นต้น  

(ข) ให้ข้อมลู ติดต่อ จดัทํา ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือ
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) การนําใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง ให้มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็น
และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายใบสําคญัแสดง
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สิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สําเร็จ
ลลุว่ง ทกุประการ  

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพื่อให้
เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) กําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ 
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพ ิ่มทนุและแผนการใช้เงนิ  

สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์
ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทําให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพ
คล่องของบริษัท และบริษัทมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจแนวใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แผนการลงทนุในอนาคต จงึมีความจําเป็นต้อง
จดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม ดงันัน้บริษัทจึงได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนี ้เพ่ือนําเงินท่ีได้มาขยาย
ธุรกิจและ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ รวมทัง้เพ่ิมสภาพคล่องและเงินทนุหมนุเวียน และชําระหนีเ้งินกู้บางส่วน ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมี
ฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้สร้างความพร้อมสําหรับการดําเนินงานในอนาคต  จะนํามาซึ่งรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของ
บริษัทปรับตวัดีขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และการชําระเงินจริงอาจมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีบริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึง่อาจทําให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ในกรณีดงักล่าว แผนการใช้
เงินเพ่ิมทนุของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินท่ีระบไุว้ตามข้างต้น 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือห ุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ  ให้แก่ผู้ถอืห ุ้นเดมิ 

ผลกระทบจากกรณีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1)) มีรายละเอียด
ดงันี ้

3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืห ุ้น (Control Dilution) 

กรณีท ี่ การใช้สทิธ ิ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืห ุ้น (Control Dilution) 
1 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

(MVP- W1) ทัง้จํานวน 100,000,000 หน่วย 
และไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 

เท่ากับศนูย์ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิม
ทนุตามสดัส่วนรวมถึงใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทัง้
จํานวน 
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กรณีท ี่ การใช้สทิธ ิ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืห ุ้น (Control Dilution) 
2 ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ (MVP- W1) แต่มีบุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือ
หุ้ นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1) ทัง้จํานวน 100,000,000 หน่วย  

ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) แต่มี
บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- 
W1) ทัง้จํานวน 100,000,000 หน่วย จะทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วน
การถือหุ้ น (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียด
การคาํนวณดงันี ้

Control Dilution =  _______จํานวนหุ้นท่ีรองรับ MVP-W1_______ 
                      (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับ MVP-W1) 

=     _________50,000,000______  
                                 (100,000,000 + 50,000,000)  

=   33.33% 

 
3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีเท่ากบั 1.20 บาทต่อหุ้น ตํ่ากวา่ราคาตลาดท่ี 1.33 บาทต่อ
หุ้น จะทําให้เกิดผลกระทบตอ่การลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 3.01 โดยมีรายละเอียดคํานวณดงันี ้

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)  
                                                                             ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =  1.33 บาทต่อหุ้น คํานวณจากราคาปิดตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัทําการติดต่อกนั
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
(ระหว่ าง  วัน ท่ี  18 กุม ภ าพั น ธ์  2564 – 11 มี น าคม  2564) ( ข้ อมู ล จ าก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการใช้สิทธิ)  
                                                                                                                    จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้

                                                            = (1.33 x 200,000,000) + (1.20 x 100,000,000)  
                                                                                                       200,000,000 + 100,000,000 

     = 1.29 

 ดงันัน้ Price Dilution = (1.33 – 1.29) 
                                                        1.33 
                                               = 3.01% 

 

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรสุทธ ิต่อห ุ้น (Earnings per Share Dilution) 

จะไม่ส่งผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกําไรตอ่หุ้น เน่ืองจากงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ของบริษัท มีผลขาดทนุประกอบกบับริษัทมียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่และอตัรากําไรตอ่หุ้นเป็นลบ (EPS ติดลบ)  
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ ิ่มทุน  

4.1. เหตุผลและความจาํเป็นของการเพ ิ่มท ุน  
  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในครัง้นี  ้เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนดังกล่าวไปใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกลา่วมาในข้อ 2 ข้างต้น  

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิท ี่ได้จากการเสนอขายหุ้น   
 บริษัทคาดว่าจะดําเนินการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มี

กําหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้รับการจากการเพ่ิมทุน
ดงักลา่ว ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น 

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพ ิ่มทุน แผนการใช้เงนิท ี่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท ี่จะดาํเนินการรวมทัง้
ความเพ ียงพอของแหล่งเงนิท ุนในกรณีท ี่เงนิได้จากการเสนอขาย  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หมด เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้จากการระดมทนุครัง้นีไ้ปเพ่ือวตัถปุระสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 2 
ข้างต้น  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เต็มจํานวน บริษัทจะ
สามารถระดมทนุได้เป็นจํานวนประมาณ 120 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีได้รับการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าว 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในอนาคต 

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข ึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของ
บริษัท อันเนื่องจากการเพ ิ่มทนุและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ   
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เป็นการดําเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทนุของบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถนําเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดําเนินการตามท่ีกล่าวมานีจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างกระแสเงินสดและกําไรอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ประกอบธรุกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ ิ่มทุน  

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการ 
หรือละเว้นการกระทําการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไม่เรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 5 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดําเนินการตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือ
หุ้นนัน้สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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นอกจากนี ้หากการกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมี ความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท
อาจฟอ้งเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการดงักล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดําเนินการ
ตามท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทน
บริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
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