ที่ IM1-LE-CS-18-02-05
27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปั นผล กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2560
2. อนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2560
3. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
4. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ทีอ่ อกตามวาระ ใน
ปี 2561 ได้แก่
ก) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
ข) นายสรรพัชญ โสภณ
ค) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
5. เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี พ.ศ. 2561 เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 1,540,000 บาท
6. เห็นชอบแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั เอส พี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้
1) นางสาวซูซาน เอีย่ มวณิชชา
เลขทะเบียน 4306
และ/หรือ
2) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
เลขทะเบียน 4475
และ/หรือ
3) นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4) นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
เลขทะเบียน 8210
และ/หรือ
5) นายเกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9922
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
เห็นชอบการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2561 และการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน 1,870,000 บาท

MASTERKOOL International Public Company Limited
Head Office: 12/16-17 and 12/20 Thesabansongkrao Road, Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Tel. 02 953 8800 Fax. 02 589 8586
Customer Services Center: 22 Soi2 Thesabanrungsarn-Nua, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 02 953 8800 Fax. 02 953 9191

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่ได้รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัวไปของ
่
IT (ประมาณ
55,000 – 120,000 บาทหรืออาจมากกว่านี้หากเป็ นการขาย Online บนเวบไซด์บริษทั ) ค่าตรวจสอบ
พิเศษตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบ
บัญชีท่บี ริษัทท่านและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่าย
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทางานปกติซง่ึ จะมีค่าเบีย้ เลีย้ งวันละ 800 บาทต่อคน
(กรณีวนั หยุดนักขัตฤกษ์วนั ละ 1,500 บาทต่อคน) ซึง่ สานักงานจะเบิกชดเชยตามทีไ่ ด้จ่ายจริงโดยถือ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับสานักงานสอบบัญชีทวไป
ั่
7. อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 การประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ข้อ 27 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขตาม
คาสังหั
่ วหน้ารักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ
ข้อบังคับปัจจุบนั

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ น
การประชุมสามัญ ประจาปี ภ ายใน 4 เดือ นนับแต่วนั สิ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร
หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือ ผู้ถือ หุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุม ผู้ถือ หุ้นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญ เมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุ ม ไว้ใ ห้ช ัด เจนในหนัง สือ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี น้ี ใ ห้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

ข้อ 27. คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ม ีก ารประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ นการ
ประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้ท งั ้ หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะ
กรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้า (45) วันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุม ภายในสีส่ บิ
ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถอื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้
นัน้ จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลานับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ีป รากฏว่า การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ น การ เรีย ก
ประชุม เพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาร่ว ม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้น
ตาม วรรคสีต่ อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยที่ เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั

หน้ าที่ 2 จาก 5

8. มีมติเห็นชอบการเพิม่ ทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้
สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัวไป
่ ( General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ มีรายละเอียดดังนี้
8.1 มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบีย นของบริษัท จ านวน 24,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้
8.2 มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
8.3 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะ
เป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement)
8.4 มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ ในลักษณะ
เป็ นการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยทุนชาระแล้วในส่วน
ทีเ่ พิม่ ของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 24,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว ณ
วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ซึง่ เป็ น
จานวนเท่ากับ 96,000,000 หุน้ โดยให้บริษทั ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้
ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ดังกล่าว เช่น
(1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายใน คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอ
ขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วันและเวลาทีเ่ สนอ
ขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อง รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
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(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
การนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
มอบอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
9.

อนุ มตั กิ าหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา
13.30 น. ณ ห้องวีนสั ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทัวไป
่ (General Mandate)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
วาระที่ 7 พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น ของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
วาระที่ 8 พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น ของบริษัท แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วาระที่ 12 แก้ไขข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ ก้ไขตามคาสังหั
่ วหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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โดยกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 (Record Date)
ในวันที่ 20 มีนาคม 2561
ทัง้ นี้การให้สทิ ธิดงั กล่าวตามปรากฎในกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั
ข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนึ่งคณะกรรมการขอมอบอานาจให้นายนพชัย วีระมาน กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ
เกีย่ วกับรายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงอันมาจากเหตุสดุ วิสยั ได้แก่ วัน เวลา และสถานทีก่ ารจัด
ประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 120 ล้านบาท เป็ น 144 ล้านบาท โดย
ออกหุน้ สามัญ / หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวม 24,000,000 ล้านบาท โดยเป็ น
การเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

96,000,000
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.25
-

รวม
(ล้านบาท)
24,000,000
-

กรณีการเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิม่ ทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

-

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)
-

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ
(ระบุ) -

-

-

-

-

-

เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร
(ระบุ) -

-

-

-

-

-

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

2.2

แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด
1/

48,000,000

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
10

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุทา้ ยตาราง
-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

48,000,000
-

10
-

-

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น

หมายเหตุ

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ
1) ให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราว
เดียว หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วัน
และ เวลาทีเ่ สนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการ
ต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
ต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่น
คาขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการ
นาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอานาจในการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็ น และสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ให้นาเสนอเรื่องนี้ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
2) บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยวิธกี ารเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด โดยทุนชาระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ของบริษทั จะต้องไม่เกินกว่า 96,000,000 หุน้ ซึง่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ซึง่ เป็ น
จานวนเท่ากับ 96,000,000 หุน้ โดยให้บริษทั ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่
บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้ต้องจัดให้มกี ารประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดนี้จะไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รวมถึงทีม่ กี าร

2

แก้ไข เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
4) ราคาทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่ าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด โดย
ราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
3. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
วีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ โดย
 ก าหนดวัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้ น เพื่อ สิท ธิใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น ตัง้ แต่ ว ัน ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 (Record date) ในวันที่
20 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
4.2 การดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิม่ ทุนและทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจโดยทัวไป
่ (General Mandate)
4.4 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจโดยทัวไป
่ (General Mandate)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินลงทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพีอ่ ให้บริษัทสามารถระดมได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติ
เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษทั
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
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บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิทเ่ี หลือหลังจากหักเงิน
สารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใด
และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริม่ ตัง้ แต่ผจู้ องซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว
ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
7.3 อื่นๆ
-ไม่ม-ี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่ มทุน
-ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561

27 กุมภาพันธ์ 2561

2

กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

20 มีนาคม 2561

3

วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561

26 เมษายน 2561

4

จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายนพชัย วีระมาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
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