
(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  27 กมุภาพนัธ ์2561 

ขา้พเจา้ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่1/2561 
เมื่อวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2561  ระหว่างเวลา 13.00 น. ถงึ 17.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก     120    ลา้นบาท เป็น   144    ลา้นบาท โดย
ออกหุน้สามญั / หุน้บุรมิสทิธ ิจ านวน   96,000,000   หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ   0.25   บาท รวม   24,000,000  ลา้นบาท โดยเป็น
การเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั - - - 
          การใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 96,000,000       0.25     24,000,000   
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 กรณีการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพิม่ทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ  - - - - - 
(ระบุ) - - - - - - 

เพื่อรองรบัการ - - - - - 
แปลงสภาพ/ใช ้      
สทิธขิองตราสาร      
(ระบุ) -      
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2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุ้น 
รอ้ยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั  48,000,000    10     ดรูายละเอยีดตาม 
หมายเหตุทา้ยตาราง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/     
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     
ซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้  - - - 
ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 48,000,000    10    - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

1/ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  

หมายเหต ุ 

1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพจิารณาเสนอขายในคราว
เดยีว หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรอืทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด้ วนั
และ เวลาทีเ่สนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถงึ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ดงักล่าว (2) การเขา้เจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการ 
ต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั
ต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่น
ค าขออนุญาตหรอืขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการ
น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) และมอี านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอนัจ าเป็น และสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ใหน้ าเสนอเรื่องนี้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

2) บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวธิกีารเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั โดยทุนช าระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ของบรษิทัจะตอ้งไม่เกนิกว่า 96,000,000 หุน้ ซึง่ไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ
ทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่เป็น
จ านวนเท่ากบั 96,000,000 หุน้  โดยใหบ้รษิทัด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่
บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องจดัให้มกีารประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี้แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน  

3) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดันี้จะไม่เป็นการจดัสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ 
คณะกรรมการกากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รวมถงึทีม่กีาร
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แกไ้ข เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตักิาร ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

4) ราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจากดั ต้องไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดย
ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการ
ตดิต่อกนัแต่ไม่เกนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้  

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง
วนีัส ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 
โดยมวีาระการประชุม ดงันี้  โดย  

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่วันที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็  

 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 (Record date) ในวนัที ่
20 มนีาคม 2561 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 การขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
4.2 การด าเนินการยื่นขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมื่อมกีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจโดยทัว่ไป (General Mandate) 

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทั ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 
เอ ไอ เมื่อมกีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจโดยทัว่ไป (General Mandate) 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  

เพื่อให้บรษิัทมเีงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอในการด าเนินธุรกจิปกติและขยายธุรกจิ ส่งเสรมิสภาพคล่อง และ
โครงสรา้งเงนิลงทุนทีเ่หมาะสมของบรษิทั 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

เพีอ่ให้บรษิัทสามารถระดมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ และมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการดาเนินธุรกจิปกติ 
เพื่อขยายธุรกจิและสง่เสรมิสภาพคล่องของบรษิทั 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1 นโยบายเงนิปันผล  
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บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิ
ส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีไ่ดก้าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมาย หากไมม่เีหตุจ าเป็นอื่นใด 
และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาคญั  

7.2 ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงาน เริม่ตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าว 
ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

7.3 อื่นๆ  
-ไม่ม-ี  

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้น

เพ่ิมทุน  

-ไม่ม ี– 

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2561 27 กุมภาพนัธ ์2561 

2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 20 มนีาคม 2561 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 26 เมษายน 2561 

4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที ่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 นายนพชยั วรีะมาน 
 กรรมการผูจ้ดัการ  


