ที่ IRS.003/61
12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561
จ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และกาหนดการเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ( แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. มี
มติสรุปได้ดังนี้
1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี
2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้
(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินจานวน 60.17 ล้านบาท (มีผู้ถือ
หุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฏหมายจานวน 12,800 หุ้น)
(2) อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อจ่ายเงินปันผลจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 122.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.036 บาท
(3) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวดครึ่งปีหลัง ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 61.90 ล้านบาทคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.018 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 อนึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจานวนนี้เป็นการจ่ายจากกาไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตรา
ร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ผรู้ ับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 20/80
เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตาแหน่ง
ตามวาระ ประจาปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย
(1) นายไพศาล ธรสารสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการบริษัท
(3) นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
1

3.2 แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตาแหน่งใหม่ดังนี้
(1) นายไพศาล ธรสารสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการบริษัท
(3) นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
4. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน
4,200,000 บาท
5. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพือ่ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 จาก บริษัท สานักงาน อี วาย
จากัด ดังนี้
1.นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
2.นางชลรส
สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
3.นายฉัตรชัย
เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
โดยกาหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทาการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบ
บัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,002,000 บาท
6. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี2561เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 65,630,150.90
บาท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 343,891,036.60 บาท โดยเป็นการตัด
หุ้นจดทะเบียนจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด(มหาชน) ครั้งที่1 (MACO-W1) ที่
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จานวน 656,301,509 หน่วย มีจานวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท ซึ่งหมดอายุตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2560 และมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของของบริษัทข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
343,891,036.60 บาท
(สามร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
สามสิบหกบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น
3,438,910,366 หุ้น
(สามพันสีร่ ้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสาม
ร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
3,438,910,366 หุ้น
(สามพันสีร่ ้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสาม
ร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี หุ้น
(- หุ้น)
7. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) เป็นจานวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 343,891,036.60 บาท เป็นจานวน
378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท และอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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8. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
มีอานาจดาเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง จานวน หรือหลายคราว
(2) กาหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ดัง
กล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจ้ ัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจาเป็น)
(4) ลงนามในแบบคาขออนญุาต การขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใดๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ)ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ
เทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
(5) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร
ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดโดยการเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันและ/หรือผูล้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อบุคคลในวงจากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผูล้ งทุนซึ่งราคาเสนอขายดัง
กล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง
9. มีมติอนุมตั ิเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ณ.ห้องประชุม ย่อย
1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110 ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจาปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
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ระเบียบวาระที่ 10
ระเบียบวาระที่ 11

ระเบียบวาระที่ 12
ระเบียบวาระที่ 13
ระเบียบวาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็น
จานวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 343,891,036.60 บาท เป็นจานวน
378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องต่างๆซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 11-13 ข้างต้นเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการพิจารณาอนุมัตเิ รื่องต่างๆดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการ
อนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกีย่ วข้องต่อไป
10. กาหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ทั้งนี้
บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนาส่งให้ผู้ถือหุ้นในเว็บไซด์บริษทั
(www.masterad.com) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด(มหาชน)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่2/2561 เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่าง
เวลา 15.30 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอานาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อรองรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 343,891,036.60 บาท
เป็น 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,389,103.60 บาท
โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุน้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
343,891,036 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.10

รวม
(บาท)
34,389,103.60

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- ไม่มี 2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ
(Private placement)

จานวนหุ้น
ไม่เกิน
343,891,036 หุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
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หมายเหตุ
โปรดพิจารณาหมายเหตุ

1/

ทุนชาระแล้วเมื่อ ณ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เท่ากับ
343,891,036.60 บาท
หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 343,891,036 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมี
อานาจดาเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การดาเนินการต่อไปนี้
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(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง จานวน หรือหลายคราว
(2) กาหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) เจรจา ตกลง เข้าทา และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง
กล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจาเป็น)
(4) ลงนามในแบบคาขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ)
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
และ
(5) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวตามสมควร
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้อง
เป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึง่ ราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีสว่ นลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาด ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กาหนดราคาเสนอขายหุ้น
เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในแต่ละครั้ง
3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14
วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและบริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.2 บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัดจาก
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต
ดังกล่าวได้อย่างทันกาล ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดย
บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้จานวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการ
ลงทุนในขณะนั้นๆ
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6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง และพร้อม
สาหรับการดาเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่
บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการระดมทุน (Cost of Funding)
ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับต่าอีกด้วย
7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ (บุคคลในวงจากัด) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบที่มีต่อผ้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน
343,891,036 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจานวนที่ราคา 1.84 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก ของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วัน ทาการติดต่อกัน ก่อนวัน ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเท่ากับ 2.05 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) มีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
(อนึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูก พิจารณากาหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)
ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
2.05 – 2.03
2.05
=
ร้อยละ 0.98
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=
2.05
จานวนหุ้น Paid-up
=
3,438,910,366 หุ้น
ราคาเสนอขาย
=
1.84
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
=
343,891,036 หุ้น
7

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =
=
=

(ราคาตลาด * จานวนหุ้น Paid-up) + (ราคาเสนอขาย * จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น Paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
(2.05 * 3,438,910,366) + (1.84 * 343,891,036)
3,438,910,366 + 343,891,036
2.03 บาทต่อหุ้น

ข. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้
Control Dilution =
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
จานวนหุ้น Paid-up + จานวนหุ้นที่เสนอขาย
=

343,891,036
3,438,910,366 + 343,891,036

=

ร้อยละ 9.09

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
กับกระทรวงพาณิชย์
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
15 มีนาคม 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมการ

นายชวิล กัลยาณมิตร
กรรมการ
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