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ที ่VGIGM.CSC.SET.19.14 

16 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) การเปล่ียนช่ือบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562  

เรยีน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งทีส่่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

ด้วยบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เมื่ อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่ องส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  

1. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

2. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

3. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจาก 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
การจ่ายเงินปนัผล ดังนี้ 

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือน
แรก ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งจ่ายเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท  
(4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 342.27 ล้านบาท (ท้ังนี้มีผู้ถือหุ้นท่ีขาดคุณสมบัติ
ไม่ได้รับเงินปนัผลตามกฎหมายจ านวน 2,300 หุ้น) 

(2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็น  
ทุนส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

(3) อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลจ านวนท้ังส้ินไม่เกิน 896.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 
0.094 บาท (9.4 สตางค์ต่อหุ้น)  

(4) อนุมัติการจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือนหลัง ส้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 554.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.054 บาท (5.4 
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สตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 9 สิงหาคม 
2562 ท้ังนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่ องจากต้องได้รับอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับเงินปันผลตาม
กฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปนัผลในคร้ังนี้ 

4. อนุมัติ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ  าปี 2562 จ านวน 3 ท่าน เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 

(1) นายกวิน กาญจนพาสน์ – กรรมการ 

(2) นายคง ชิ เคือง – กรรมการ 

(3) นายชาน คิน ตัค – กรรมการ 

5. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเปน็ตัวเงิน 

(1.1) ค่าตอบแทนประจ า 

 อัตราค่าตอบแทน 

 ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ 80,000 บาท/เดือน 80,000 บาท/เดือน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 66,700 บาท/เดือน 66,700 บาท/เดือน 

รองประธานกรรมการ 66,700 บาท/เดือน 66,700 บาท/เดือน 

กรรมการ 40,000  
บาท/เดือน/คน 

40,000  
บาท/เดือน/คน 

ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบรษัิท ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000  
บาท/คร้ัง/คน 

20,000  
บาท/คร้ัง/คน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 
บาท/คร้ัง/คน 

20,000 
บาท/คร้ัง/คน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

20,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการบรรษัทภิบาล 20,000 
บาท/คร้ัง/คน 

20,000  
บาท/คร้ัง/คน 

คณะกรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

 

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.05 ของเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ  
ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ท้ังนี้ ไม่เกิน 4.48 ล้านบาท (โดยค่าตอบแทนพิเศษใน 
ปก่ีอนมีจ านวนเท่ากับ 3.71 ล้านบาท) 

(2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เปน็ตัวเงิน 

  - ไม่มี –  

6. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ 

(1) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ 

(2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และ/หรือ 

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 
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และอนุมัติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2.56 
ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.6 จากค่าสอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 

7. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการ Rebranding ของบริ ษัทฯ และการแก้ไขเพิ่ม เ ติมหนัง สือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อบริษัท เปน็ดังนี้ 

ช่ือภาษาไทย   “บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน)” 

และมีช่ือเปน็ภาษาอังกฤษว่า “VGI Public Company Limited” 

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในนาม “VGI” ดังเดิม 

8. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งเก่ียวกับช่ือของบริษัทฯ และข้อ 46. ซึ่งเก่ียวตราประทับของบริษัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

ข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 1. 

จากเดิม 

“ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน)” 

แก้ไขเปน็ 

“ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน)” 

ข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 2. 

จากเดิม 

“ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้” 

แก้ไขเปน็ 

“ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้
 ก าหนดไว้เปน็อย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้” 
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ข้อบังคับของบรษัิทฯ ข้อ 46. 

จากเดิม 

“ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้นี้” 

 

แก้ไขเปน็ 

“ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้นี้” 

 

9. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่ อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ Rebranding ของบริษัทฯ ดังนี้ 

“(40) ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและให้บริการงานด้านการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ป้าย ภาพนิ่ง จอดิจิทัล ส่ือบน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ”  

“(41) ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดท า และผลิตงานเพื่อการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทุกประเภทและรูปแบบ” 

และอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

10. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 84,100,131.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,121,046,377.70 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 
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จ านวน 841,001,319 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายดังกล่าวแบ่งเป็น 
(ก) หุ้นสามัญจ านวน 484,803,657 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ จ ากัด (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 (VGI-W1) และ (ข) หุ้นสามัญจ านวน 356,197,662 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือ
จากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561  

ท้ังนี้  ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนท้ังส้ิน 
1,036,946,245.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,369,462,458 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท ซึ่งประกอบด้วย 

(1) หุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วจ านวน 8,561,165,707 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

(2) หุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ง
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (VGI-W2)  

และอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

11. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 42,805,828.50 บาท (หรือคิดเปน็ประมาณ
ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนช  าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,036,946,245.80 บาท เปน็ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ  านวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด 
(Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงิน  
ทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือเพื่อการช าระหนี้ 
และอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

12. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ  ากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ท่ัวไป (General Mandate) 

ท้ังนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย) 
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13. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 
14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม ช้ัน 11 ต้ังอยู่เลขท่ี 33/1  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญช ีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมั ติรายงานและงบการเ งินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยส าหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และการจ่ายเงินปนัผล 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขช่ือบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือบริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข 
ช่ือบริษัท 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 84,100,131.90 บาท จาก 
ทุนจดทะเ บียนเ ดิมจ านวน  1,121,046,377.70 บาท  เป็น ทุนจดทะเ บียนจ านวน 
1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นท่ี ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
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841,001,319 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) จ านวน  42,805,828.50 บาท  (หรื อ คิ ด เป็นประมาณร้ อยละ  5  ของ 
ทุนจดทะเบียนช  าระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,036,946,245.80 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ  านวนไม่เกิน 
428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ  ากัด 
(Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

วาระท่ี 15 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (หากมี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
(Record Date) ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
  

 
 

 

   
(นายมารุต อรรถไกวัลวที)  (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 



(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บรษัิท วี จี ไอ โกลบอล มเีดยี จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  คร้ัง ท่ี  5/2562 ได้มีมติอนุมั ติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,079,752,074.30 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มทุน 
ในลักษณะดังนี้  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

    แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน 

- - - - 

    

    แบบมอบอ านาจท่ัวไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
428,058,285 

0.10 42,805,828.50 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

-ไม่มี- 

2.2 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

1/ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

รอ้ยละต่อทุนช าระแล้ว
1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) 

หุ้นสามัญ - - - 

ประชาชน 
(Public Offering) 

หุ้นสามัญ - - - 

บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
428,058,285 

5 โปรดพิจารณา 
หมายเหตุด้านล่าง 
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หมายเหตุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป จ านวน 
42,805,828.50 บาท  จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจ านวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออก
และเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ท่ัวไป (General Mandate) โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวท้ังจ านวน หรือหลายคราว  

(2) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งต้ังท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอ่ืนใด (ตามท่ีจ าเปน็)  

(4) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
เข้าจดทะเบียนเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) 

(5) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเปน็และเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร 

ท้ังนี้  เมื่ อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน ซึ่งเปน็จ านวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น  

อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเปน็ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน และราคาท่ีจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่าตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักด์ิ  บอลรูม ช้ัน 11 ต้ังอยู่เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 (Record 
Date) ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี 
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ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้น 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิม 

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในการด าเนิน
กิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อการช าระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

6. ประโยชน์ทีบ่รษัิทจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การท่ีบริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน 
ท่ีมั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน ท าให้บริษัทฯ มีความพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกท้ังการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ท่ีต่าเมื่อเปรียบเทียบกับการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับท่ีต่าอีกด้วย 

7. ประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1 นโยบายเงินปนัผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลของแต่ละปี และส ารองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจ าเปน็ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจัจัยอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร  
แต่ท้ังนี ้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปนัผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมต้ังแต่ผู้จองซ้ือหุ้นได้รับการ
จดทะเบียนเปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏเปน็ผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

7.3 อ่ืน ๆ 

 -ไม่มี- 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรร 
หุ้นเพ่ิมทุน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 
จะช่วยสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนใน
รูปแบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจ าเป็นและเหมาะสม 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 15 พฤษภาคม 2562 

2.  วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 (Record Date)  

7 มิถุนายน 2562 

3.  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562  9 กรกฎาคม 2562 

4.  จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

5.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้น 

 

 บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

   
   

(นายมารุต อรรถไกวัลวที)  (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


