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วนัท่ี 11 เมษายน 2561 

 

เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ MPG-W1 ครัง้ท่ี 6 (ครัง้สดุท้าย) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ MPG-W1 จํานวน 292,581,561 หน่วย โดยมีกําหนดการใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และ

เดือนพฤศจิกายน ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ MPG-W1 มีอาย ุ3 ปี รวมการใช้สิทธิทัง้หมด 6 ครัง้  

บริษัทฯ ขอแจ้งวนัท่ีใช้สิทธิครัง้ท่ี 6 (ครัง้สดุท้าย) คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ :  วนัท่ี 17 – 31 พฤษภาคม 2561 

 : เวลา 9:00 น. – 15:30 น. 

2. วันใช้สิทธิ : วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 

3. อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

4. ราคาการใช้สิทธิ : 1.00 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 

ระหวา่งวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ถงึ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561  

6. ระยะเวลาหยุดพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซือ้ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2561  ถงึ 1  มิถนุายน 2561 

7. การสิน้สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ MPG-W1 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ MPG-W1 จะพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2561  เป็นต้นไป 

8. บริษัทฯ จะจดัสง่เอกสารประกอบการแสดงความจํานงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตามท่ีอยู่

ท่ีปรากฎอยู่กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

9. สถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

24 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท์  0-2514-7999 โทรสาร   0-2514-5500 

10. เอกสารในการยื่นความจาํนง 

10.1   ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ พร้อม

ลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการ
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แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ ขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 

ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจํานงการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  ได้ท่ี www.mangpong.co.th 

10.2   ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดท่ีระบุว่าผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ มีสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบุอยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 

ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐาน

ในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทันที ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานง และกรอกแบบคําขอให้ถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้า ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน 

และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดําเนินการแจ้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอถอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับนํามาใช้เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

10.3 ชําระเงินค่าหุ้ นครัง้เดียวเต็มตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น

สามญั ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้

10.3.1 ชําระเงินเป็น เงินโอน เช็ค ดร๊าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วนัทําการ นบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายบญัชี “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บมจ.เอม็พีจี คอร์ปอเรชัน่” พร้อมทัง้

เขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค

ดงักลา่ว 
 

10.3.2 โอนเงินสดเข้าบัญชีช่ือ “บัญชีเพ่ือการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ บมจ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น”  

เลขท่ีบญัชี 633-2-12329-5 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมนําสง่สําเนาใบนําฝาก

เงิน (Pay-In Slip) และเขียน ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้  

หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

แสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

10.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแห่ง

ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

11. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

11.1 บคุคลสญัชาติไทย  :  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

11.2 บคุคลตา่งด้าว  : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

11.3 นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร

http://www.mangpong.co.th/
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หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือ ช่ือ ตาม 6.1 หรือ 6.2 แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

11.4 นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการท่ี

มีอํานาจไม่เกิน 6 เดือน พร้อม รับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้ มี

อํานาจลงลายมือช่ือ ตาม 6.1 หรือ 6.2 แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

12. เงื่อนไขอ่ืนๆ 

หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือ

กฎหมายตา่ง ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนและเง่ือนไขการใช้สิทธิภายใน

กําหนดการใช้สิทธิครัง้นัน้ ๆ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไม่มี

การใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจดัสง่เงินท่ีได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ ให้ไมว่า่ในกรณีใด 

อย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมมี่การใช้สิทธิ ดงักล่าวข้างต้นยงัมีผลใช้สิทธิตอ่ไป

จนถงึวนักําหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไมต่ํ่ากว่า 100 หุ้นหรือทวีคณูของ 100 หุ้น ยกเว้น กรณีท่ี

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมี

สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัต่ํากว่า 100 หุ้น  จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ กรุณาติดตอ่สอบถามท่ีสถานท่ีติดตอ่ข้างต้นในวนั 

และเวลาทําการ (จนัทร์ ถงึ ศกุร์ เวลา 9:00 น. ถงึ 15:30 น.) 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวณลนัรัตน์  นนัท์นนส์) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

สํานกัเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 02-514-7999 ตอ่ 5063 โทรสาร 02-514-5000 

e-mail : mpg_cs@mangpong.co.th 


