ที่ IM1-LE-CS-18-08-03
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
เรื่อง

แจ้งการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุน
(เพิม่ เติมเหตุผลความจาเป็ นและความเห็นจากคณะกรรมการ)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ต่อประชาชน (IPO) จานวน 120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึง่ เงินเพิม่ ทุน
จานวนดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องคงเหลือเท่ากับ 205,744,400.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสีห่ มื่นสี่
พันสีร่ อ้ ยบาทถ้วน) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แล้ว
ประมาณการสาหรับ การสร้า งคลัง เก็บ สิน ค้า ของบริษัท ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ ดิม เพื่อ การลดการเช่ า ใช้
คลังสินค้าจังหวัดปทุมธานี โดยการสร้างคลังใหม่ทค่ี ลังสินค้าในพืน้ ทีโ่ รงงานของบริษทั ณ อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษทั มีการขยายตัว การสร้างคลังสินค้าในพืน้ ทีโ่ รงงานของบริษทั ณ อาเภอพนัสนิคม
จึงไม่ตอบโจทย์ของธุรกิจทีม่ เี ติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริษัท จึง ปรับ แนวทางการบริห ารจัด การคัง สิน ค้ า ใหม่ และคงใช้ค ลัง สิน ค้า ปทุ ม ธานี เ ช่ น เดิม โดย
ปรับ เปลี่ย นการบริห ารจัด การโดยน าโปรแกรมการบริหารจัด การคลัง สิน ค้ า มาใช้ในการปฏิบ ัติการ เพื่อ ให้ไ ด้
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าสูง สุด นอกจากนัน้ บริษัทได้บริหารคลังสินค้าสาเร็จรูปร่วมกับผู้ผลิต
ต่างประเทศ เพื่อกระชับเวลาการนาเข้าสินค้าของบริษทั อีกด้วย ดังนัน้ บริษทั จึงยังไม่มแี ผนการสร้างคลังสินค้า ใหม่
ตามแผนเดิมในระยะนี้ ประกอบกับบริษัทมีโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการเงินลงทุน
และเงินหมุนเวียนในการดาเนินการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปั จจุบนั มีโครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการวิจยั
และพัฒนาอีก 5 โครงการเพื่อรองรับตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษทั จึงได้นาเสนอต่อ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในรายละเอียดของโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทัง้ หมดแล้ว และเห็นว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมและควรดาเนินการต่ อไป พร้อมกับเห็นชอบต่อแนวทางการ
บริหารจัดการคลังสินค้าตามแนวทางทีฝ่ ่ ายบริหารได้นาเสนอ จึงมีมติอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โดยลดงบประมาณการลงทุนเพื่อใช้สร้างคลังเก็บสินค้าของ
บริษทั ลง เป็ นจานวนเงิน 26,700,000 บาท และนาเงินทุนส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทั แทน ตามรายละเอียดดังนี้
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