(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่
1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
120 ล้านบาท เป็ น 144
ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญ / หุน้ บุรมิ สิทธิ จานวน 96,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท รวม 24,000,000
ล้านบาท โดยเป็ นการเพิม่ 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

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

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
1) ให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนแบบ มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณา
เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคล
รวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วันและ เวลาทีเ่ สนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการ ต่างๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอ
ผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอานาจในการดาเนินการอื่น
ใดอันจาเป็ น และสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ให้นาเสนอเรื่องนี้ต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
2) บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยวิธกี ารเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด โดยทุนชาระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ของบริษทั จะต้องไม่เกินกว่า 96,000,000 หุน้ ซึง่ ไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับ 96,000,000 หุน้ โดยให้บริษทั ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดนี้จะไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตาม
ประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
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4) ราคาทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ า หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
3. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กทม. 10400 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ โดย
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้ แต่วนั ที่
................................ จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 (Record date)
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
4.2 การดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิม่ ทุนและทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจโดยทัวไป
่ (General Mandate)
4.4 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม
ของบริษัท ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Right Offering) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจโดยทัวไป
่ (General
Mandate)
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อให้บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง
และโครงสร้างเงินลงทุนทีเ่ หมาะสมของบริษทั
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพีอ่ ให้บริษทั สามารถระดมได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดาเนิน
ธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษทั
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิทเ่ี หลือหลังจากหัก
เงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจาเป็ น
อื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริม่ ตัง้ แต่ผจู้ องซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน
ดังกล่าว ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
7.3 อื่นๆ
-ไม่ม-ี
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8. รายละเอียดอื่นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562

26 กุมภาพันธ์ 2562

2

กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562

14 มีนาคม 2562

3

วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562

24 เมษายน 2562

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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