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ที ่IM1-LE-CS-18-02-05 

 27 กุมภาพนัธ ์2561 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัการงดจ่ายเงนิปันผล ก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 และการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) (แกไ้ข) 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 ดงัต่อไปนี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2560 

2. อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2560 

3. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 

4. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ ใน

ปี 2561 ไดแ้ก่ 

ก) รศ. ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์

ข) นายสรรพชัญ โสภณ 

ค) นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ 

 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง 

5. เหน็ชอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการส าหรบัปี พ.ศ. 2561 เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิเป็นจ านวนเงนิไม่

เกนิ 1,540,000 บาท  

6. เหน็ชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

1) นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา เลขทะเบยีน 4306 และ/หรอื 

2) นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ เลขทะเบยีน 4475 และ/หรอื 

3) นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7570 และ/หรอื 

4) นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา  เลขทะเบยีน 8210  และ/หรอื 

5) นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9922  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ

เหน็ชอบการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชปีระจ างวดสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561 และการสอบ

ทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมเป็นเงนิทัง้สนิ 1,870,000 บาท  
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ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งต้นไม่ไดร้วม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทัว่ไปของ IT (ประมาณ 

55,000 – 120,000 บาทหรอือาจมากกว่านี้หากเป็นการขาย Online บนเวบไซดบ์รษิทั ) ค่าตรวจสอบ

พเิศษตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน 50,000 บาทต่อบตัร ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป-กลบัในการตรวจสอบ

บญัชทีี่บรษิัทท่านและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยนืยนัยอดบญัช ีค่าท างานล่วงเวลา ค่าใช้จ่าย

สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิคา้/Site งาน นอกเวลาท างานปกตซิึง่จะมคี่าเบีย้เลีย้งวนัละ 800 บาทต่อคน 

(กรณีวนัหยุดนกัขตัฤกษ์วนัละ 1,500 บาทต่อคน) ซึง่ส านักงานจะเบกิชดเชยตามทีไ่ดจ้่ายจรงิโดยถอื

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัส านกังานสอบบญัชทีัว่ไป 

7. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั  หมวดที ่4 การประชุม

ผูถ้อืหุน้ ขอ้ 27 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตาม

ค าสัง่หวัหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติที ่21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกจิ  

ข้อบงัคบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัท่ีเสนอแก้ไข 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว 
ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั คณะ กรรมการจะเรยีกประชุม
ผู้ถือหุ้น เ ป็นการประชุมวิสามัญเมื่ อ ใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร  

หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 
ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอื
ขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  

หรอืผู้ถอืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้
เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะ 
กรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิห้า (45) วนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุม ภายในสีส่บิ
หา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เข้าชื่อกนัหรอืผู้ถอืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้
นัน้จะเรยีก ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี่สบิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลานับแต่วนัที่ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ ในกรณีเช่นน้ี
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีกประชุม  โดย
บริษทัต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ เรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  30. ผู้ถือหุ้น
ตาม วรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที ่เกดิจากการจดัให้
มกีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
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8. มมีตเิหน็ชอบการเพิม่ทุนจดทะเบยีน การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 ของบรษิทัเพื่อให ้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจากดั (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) เพื่อน าเสนอ

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิมรีายละเอยีดดงันี้ 

8.1 มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 24,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

96,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ 

8.2 มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

8.3 มมีตใิหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ในลกัษณะ

เป็นการเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคล

ในวงจ ากดั (Private Placement) 

8.4 มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้

สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ ในลกัษณะ

เป็นการเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering)  

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยทุนชาระแลว้ในส่วน

ทีเ่พิม่ของบรษิัทจะต้องไม่เกนิกว่า 24,000,000 บาท ซึ่งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ 

วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอานาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่เป็น

จ านวนเท่ากบั 96,000,000 หุน้ โดยใหบ้รษิทัด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดให้

ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี้แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อพจิารณามอบหมายให้

คณะกรรมการบรษิทั มอีานาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว เช่น  

(1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพจิารณาเสนอขายใน คราวเดยีวหรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอ

ขายใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรอืทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้วนัและเวลาทีเ่สนอ

ขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

เพิม่ทุนดงักล่าว  

(2) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้

ด าเนินการต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว และ  
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(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการ ตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอ

ผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) และ

มอบอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

9. อนุมตักิ าหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 

13.30 น. ณ หอ้งวนีสั ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขที่ 99 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง

หลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 โดยมวีาระการประชุม ดงันี้ 

วาระที ่ 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

วาระที ่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตัิงดจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผล

การด าเนินงานปี 2560 

วาระที ่ 5  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลกัษณะการเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

วาระที ่ 6  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน 

วาระที ่ 7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื

หุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) 

วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

วาระที ่ 11 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 

วาระที ่ 12 แก้ไขขอ้บงัคบับรษิทั หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น ขอ้ 27. เพื่อให้สอดคล้องกบั

พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขตามค าสัง่หวัหน้ารกัษา

ความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกจิ  

วาระที ่ 13 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
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โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  (Record Date) 

ในวนัที ่20 มนีาคม 2561 

ทัง้นี้การใหส้ทิธดิงักล่าวตามปรากฎในก าหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทั

ขา้งตน้ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

อน่ึงคณะกรรมการขอมอบอ านาจใหน้ายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ

เกีย่วกบัรายละเอยีดต่างๆ หากมกีารเปลีย่นแปลงอนัมาจากเหตุสดุวสิยั ไดแ้ก่ วนั เวลา และสถานทีก่ารจดั

ประชุม 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 (นายนพชยั วรีะมาน)  

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

โทรศพัท ์ : 0 2953 8800 ext. 400-401 

โทรสาร : 0 2589 8586 



(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  



 4 

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  


