ที- MBK 047/2561
วันที- 5 เมษายน 2561
เรื- อง
เรี ยน

การเพิม- ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อยของ MBK
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานว่าที-ประชุมคณะกรรมการ ครังF ที- 4/61 เมื-อวันที- 4 เมษายน
2561 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการเบื Fองต้ นให้ บริ ษัท แอ๊ บโซลูท แทรเวิล จํากัด (“ALT”) ซึง- มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อยโดยอ้ อม ถือหุ้นอยู่
99.99% เพิ-มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี F
1. รายละเอียดทุนจดทะเบียนที-เพิ-ม
รายการ

ก่ อ นเพิมทุน

การเปลียนแปลง

หลังเพิมทุน

ทุน จดทะเบียน (บาท)

5,000,000

120,000,000

125,000,000

มลค่
ู าหุ้น (บาทต่อหุ้น)

100

-

100

จํานวนหุ้น สามัญ (หุ้น)

50,000

-

50,000

-

1,200,000

1,200,000

จํานวนหุ้น บุร ิม สิท ธิ (หุ้น)

2. สัดส่วนของการซื Fอหุ้นเพิม- ทุน
บริ ษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จํากัด (“MBK-BUS”) (ซึ-งมีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ MBK) ได้ ซื Fอหุ้นบุริมสิทธิเพิ-มทุน
ตามสัดส่วนที-ถือหุ้นอยู่จํานวน 1,199,928 หุ้น และตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื-นอีก 3 ท่าน จํ านวน 72 หุ้น รวมเป็ น
1,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 120,000,000 บาท
ทังนี
F F การที- MBK-BUS ใช้ สทิ ธิซื Fอหุ้นเพิ-มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวถือว่าเป็ นรายการที-เกี-ยวโยง
กัน เนื-องจากผู้ถือหุ้น รายย่อย 3 ท่าน มี ฐานะเป็ นผู้บริ หารของ MBK แต่รายการนีมF ีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ ที-ต้อ ง
ดําเนินการใดในการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที-เกี-ยวโยงกัน
3. ALT ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ-มทุน ในวันที- 5 เมษายน 2561และจดทะเบียนเปลีย- นแปลงทุนจดทะเบียนทีก- รมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ในวันที- 10 เมษายน 2561
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4. รายละเอียดของ ALT (หลังการเพิ-มทุน)
4.1 ทุนจดทะเบียน และทุนที-เรียกชําระ
แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ จํานวน
หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน
4.2 โครงสร้ างการถือหุ้น ALT

125,000,000 บาท
50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ก่ อ นเพิม ทุน
จํานวนหุ้น
สามัญ
(หุ้น )

รายชือ ผ้ ถู ือ หุ้น

1. MBK-BUS

จํานวนหุ้น
บุริ ม สิท ธิ
(หุ้น )

49,997

หลังเพิม ทุน

ทุน เรี ย ก
ชําระ
(บาท)

สัด ส่ วนการ
ถือ หุ้น
ทางตรง (%)

จํานวนหุ้น
สามัญ
(หุ้น )

จํานวนหุ้น
บุริ ม สิท ธิ
(หุ้น )

ทุน เรี ย ก
ชําระ
(บาท)

- 4,999,700

99.994

49,997

1,200,000

124,999,700

99.99976

สัด ส่ วนการ
ถือ หุ้น
ทางตรง (%)

2. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

1

-

100

0.002

1

-

100

0.00008

3. นายเกษมสุข จงมัน- คง

1

-

100

0.002

1

-

100

0.00008

4. นายอภิชาติ กมลธรรม

1

-

100

0.002

1

-

100

0.00008

50,000

-

5,000,000

100.000

50,000

1,200,000

125,000,000

100.00000

รวม

4.3

คณะกรรมการ ALT
1. นายสุเวทย์
2. นายเกษมสุข

ธีรวชิรกุล
จงมัน- คง

3. นายอภิชาติ กมลธรรม
4. นางสาวอาทร วนาสันตกุล

4.4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงแรม

4.5

วัตถุประสงค์ของการเพิ-มทุน

เพื-อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ ALT

4.6

ผลตอบแทนที-คาดว่าจะได้ รับ

จะได้ รับผลตอบแทนในรูปเงินปั นผล

4.7

แหล่งเงินทุนทีใ- ช้

เงินเพิม- ทุนของ MBK-BUS

จึงเรียนมาเพื-อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที-บริ หารและกรรมการผู้อํานวยการ
หมายเหตุ : “บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้ พนักงาน ลูกจ้ าง และบริ วารของบริ ษัทฯ เรี ยก หรื อรับเงิน หรื อสิ-งของผลประโยชน์ใดๆ
จากท่านหรื อผู้ที-เกี-ยวข้ อง รวมทังไม่
F ดําเนินการหรื อกระทําการใดๆ ที-เข้ าข่ายการรับสินบน”
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