สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 11:00 น. เกีย่ วกับการลดทุนและเพิม่ ทุน และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและเพิ่ มทุน
การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
1.1

การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุ นใหม่ จ านวน 240,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ
0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2

การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)
2.

ประเภทหุ้น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น
240,000,000
-

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
0.25
-

รวม (บาท)
60,000,000
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน

2.1

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
รวม 60,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

ผูถ้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้

240,000,000

2.1.1

อัตราส่วน
ราคาขาย
(เดิ ม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น)
2:1
0.45

การดาเนิ นการของบริษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุ้น
ไม่มเี ศษหุน้
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วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
คณะกรรมการบริษทั
จะกาหนดภายหลัง

หมายเหตุ

แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
2.2

1/

3.

จานวนหุ้น
-

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
-

หมายเหตุ
-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น/วิ สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 13:30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชัน้ 2 บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่
12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที.่ ..............................
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1

บริษทั ฯ จะดาเนินการยื่นขอลดทุน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ตลอดจนการแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษทั ฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่ เพิ่ ม
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
(1) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั
(2) ใช้ชาระหนี้ของบริษทั ฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้แก่บริษทั ฯ ในธุรกิจปั จจุบนั
7.

ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีน่ ้อย
กว่าอัตราทีก่ าหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปั นผล โดยขึน้ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน
สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและ
การขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่า บริษทั ฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ เห็นสมควร
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7.2 ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูจ้ องซื้อหุ้นเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่เมื่อผูจ้ องซื้อหุ้นเพิม่ ทุนได้รบั การจด
ทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่ม-ี
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ
หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ (Control dilution) และราคาหุน้ (Price dilution) ดังนี้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้น (Control dilution)
ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนถือหุน้ ของผูถ้ อื หุ้น
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%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
กรณีจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
30 มีนาคม 2564)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม x
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(.

480,000,000) + (0.45 240,000,000)

=
( , , +
= 1.05 บาทต่อหุน้
Price Dilution

(อ้างอิงราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่

,

,

)

. - .

=
.
= 22.22%

9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1 มติให้เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563
2 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2564 (Record Date)
3 วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 (เพิม่ เติมรายละเอียด)
4 วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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วัน/ เดือน/ ปี
18 ธันวาคม 2563
26 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
22 เมษายน 2564

ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
5 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Record Date)
6 วันทีจ่ องซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
-นพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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วัน/ เดือน/ ปี
29 เมษายน 2564
จะกาหนดภายหลัง

