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สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-11:00น. ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั ิ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน180,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวน 240,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
จึงขอชีแ้ จงสารสนเทศเกีย่ วกับ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1

การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จานวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ จ านวน
240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท และอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

1.2

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน
240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2564
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ผูถ้ อื หุน้ อาจแสดงความจานงจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเกินจากสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรได้
ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิมากกว่าหุน้ ทีเ่ หลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุ้นที่เหลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่จี องซื้อเกินสิทธิแต่ ละราย ซึ่งการ
จัดสรรหุน้ ดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุ้นที่จองซือ้ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคน
ต่างด้าว ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ บริษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิ น
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั
3. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นเดิ มจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม
3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุน้
=
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
(1.35 – 1.05)
1.35
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=
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย =
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

=
=

ร้อยละ 22.22
โดยใช้ราคาซือ้ ขายล่าสุดของวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึง่ เท่ากับ
หุน้ ละ 1.35 บาท
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม x จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(1.35 x 480,000,000) + (0.45 x 240,000,000)
(480,000,000 + 240,000,000)
1.05 ต่อหุน้

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ เดิมจะเปลีย่ นแปลงไปดังนี้
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จานวนหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่เดิม 480 ล้านหุน้
Qr = จานวนหุน้ ใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 240 ล้านหุน้
ดังนัน้ Control Dilution
=
Qr / (Qo+Qr)
=
240 / (480 + 240)
=
33.33%
3.3 ผลกระทบต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS Dilution)
เท่ากับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution) อย่างไรก็ตามเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอ
ขายหุ้นเพิม่ ทุนจะถูกนาไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกาไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้น
เพิม่ ขึน้ ในทีส่ ดุ
3.4 ความคุม้ ค่าที่ผถู้ ือหุ้นได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผูถ้ อื หุ้น
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะทาให้กาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 ในช่วงแรก อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รบั จากการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจะถูกนาไปใช้ลงทุ นเพื่อก่อให้เกิดผลกาไรกลับมาแก่ผถู้ อื หุน้ และจะทาให้กาไรสุทธิต่อ
หุน้ เพิม่ ขึน้ ในทีส่ ดุ บริษทั ฯ มีความมันใจว่
่ าจะสามารถทาให้กาไรต่อหุน้ ปรับเพิม่ สูงขึน้ กว่าปั จจุบนั ได้
4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
(1) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั
(2) ใช้ชาระหนี้ของบริษทั ฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
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4.2

แผนการใช้เงิ นและความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงิ นที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั รวมทัง้ ใช้ชาระหนี้
ของบริษทั ฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยคาดว่าจะใช้เงินจานวนดังกล่าวทัง้ หมดภายในปี 2564

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
เพื่อให้มเี งินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั มีเงินชาระหนี้ของบริษัท ฯ และมีเงินทุน
เพียงพอในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเงินทุนจานวนดังกล่าวจะเพียงพอรองรับการลงทุนในปี 2564

4.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิ จ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ ขึน้ มีความมันคงมากขึ
่
น้ และผลตอบแทนจากการดาเนินงานจะช่วย
เสริมกาไรของบริษทั ฯ ได้

4.5

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม
ราคาเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมอยู่ทร่ี าคา 0.45 บาท ซึง่ เป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ
ณ ปั จจุบนั

5. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ไม่มี
6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริ ษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามข้อ 4. ข้างต้น
ไม่มี
7. คารับรองของกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
(1) ในกรณีทก่ี รรมการของบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิม่ ทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษทั ฯ คนดังกล่าวแทนบริษทั ฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้
เป็ นเหตุให้กรรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ฟ้ องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการบริษัทฯ นัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั ฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มคี วามถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
-นพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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