ที่ IM1-LE-CS-21-03-07
31 มีนาคม 2564
เรื่อง

แจ้งยกเลิกมติการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จากัด และการเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมทัง้ แก้ไข
เปลีย่ นแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 ที่ IM1-LE-CS-21-12-03 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หนังสือแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ที่ IM1-LE-CS-21-02-05 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สารสนเทศการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (ฉบับแก้ไข)
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 (ฉบับแก้ไข)
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 6/2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้
บริษัทรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท สาทรสิน ทรัพย์ จากัด และอนุ ม ัติให้บริษัท เข้า ซื้อ หุ้น สามัญทัง้ หมดของ บริษัท
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ อุดรธานี ซึ่งเป็ นการเข้าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“การเข้าทา
รายการได้มาและรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ”) การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และตามมติทป่ี ระชุมทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ ได้
มีมติกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมทัง้ กาหนด Record Date สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้า
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีอ่ า้ งถึงนัน้
เนื่องด้วยบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ ใน
วาระทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั สาทรสินทรัพย์ จากัด และการเข้าซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของ บริษัท
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ อุ ด รธานี ซึ่ง เป็ น การเข้า ท ารายการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ซึ่ง บริษัท
จาเป็ นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาใน
วาระดังกล่าวซึง่ เป็ นวาระทีม่ คี วามสาคัญ ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั มีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพิม่ เติมรวมทัง้
มีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าตามทีก่ าหนดในกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง บริษทั จึง
จาเป็ นต้องยกเลิ กวาระการเข้าทารายการได้มาและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและวาระจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและนาเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะจัดเรียกขึน้ ใหม่เพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ รื่องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อข้อมูลและเอกสารพร้อม
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เพียงพอ และจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป ทัง้ นี้ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2564 ครัง้ นี้จะยังคงไว้ซง่ึ วาระการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering) รวมทัง้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ใน
การนี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 จึงได้มมี ติในเรื่องทีส่ าคัญสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมติให้ยกเลิ กมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ใน
วาระดังต่อไปนี้
(1) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ริ บั โอนกิจการ
ทัง้ หมดของ บริษัท สาทรสิน ทรัพ ย์ จ ากัด และอนุ ม ัติใ ห้บ ริษัท เข้า ซื้อ หุ้น สามัญ ทัง้ หมดของ บริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี ซึง่ เป็ นการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
2. มีมติอนุมตั ใิ ห้แก้ไขวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 ตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ดังนี้
เดิ ม
อนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 119,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,750,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 479,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท และอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

239,750,000 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
959,000,000 หุน้
(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านบาท)
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
959,000,000 หุน้
- หุน้

(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านหุน้ )
(-)

ใหม่
อนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 60,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 240,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นดังนี่
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
720,000,000 หุน้
(เจ็ดร้อยยีส่ บิ ล้านหุน้ )
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
720,000,000 หุน้
- หุน้

(เจ็ดร้อยยีส่ บิ ล้านหุน้ )
(-)

รายละเอียดการเพิม่ ทุนปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (ฉบับแก้ไข) และแบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4 (ฉบับแก้ไข) ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
3. มีมติอนุ มติให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ทีไ่ ด้กาหนดตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังทีร่ ะบุดา้ นล่างนี้
ทัง้ นี้ บริษทั ยังคงกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ ตาม
กาหนดการเดิมในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึง่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษทั
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขต
จตุ จกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 และกาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตามเดิม
ระเบียบวาระการประชุมเดิ ม
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั รับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั สาทรสินทรัพย์ จากัด และอนุ มตั ิให้
บริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ อุดรธานี ซึ่งเป็ นการเข้าทารายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไ ขหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
พิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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วาระที่ 11
วาระที่ 12
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไ ขหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยรายละเอียดของวาระมีดงั นี้

• มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
้ ่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
อนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 144,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ ายจานวน 96,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุ มตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ล้าน)
แบ่งออกเป็ น
480,000,000 หุน้ (สีร่ อ้ ยแปดสิบล้าน)
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
480,000,000 หุน้ (สีร่ อ้ ยแปดสิบล้าน)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้ ( - หุน้ )”

• มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ดังต่อไปนี้
หน้า 4 จาก 6

1. เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
2. เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม และต้องการ
เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฏหมาย
4. คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มีส่ ว นได้เ สีย พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อไปอีก วาระ
หนึ่ง ได้แก่
1) นายสรรพัชญ โสภณ
2) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
5. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทนให้กบั
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,440,000
บาท เท่ากับปี 2563
6. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มมี ติเปลีย่ นแปลงผูส้ อบ
บัญชี จาก บริษทั เอส พี ออดิท จากัด (“ผูส้ อบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็ น บริษัท สานักงานสอบบัญชี ซี
แอนด์ เอ จากัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่ ”) และได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ และกาหนดค่า
สอบบัญชีใหม่ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
บริษทั ผูส้ อบบัญชี: บริษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรายใหม่
รายชื่อผูส้ อบบัญชี: 1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5131 หรือ
2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4687 หรือ
3. นายนิธพี งษ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 10305
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั และบริษทั ย่อย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,900,000 บาท โดย มีรายละเอียดเกีย่ วกับค่าธรรมเนียม ดังนี้
- บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) จานวน 1,150,000 บาท
- บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด จานวน 750,000 บาท

หน้า 5 จาก 6

หมายเหตุ
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทัวไป
่ IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน 120,00
บาท หรืออาจจะมากกว่านัน้ ถ้ามีรายการทีเ่ กีย่ วกับการขายออนไลน์
2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี)
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจนับ
สินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
รวม

ปี 2564 (ปี ทเ่ี สนอ)
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทแ่ี ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิม
บริษทั สานักงานสอบบัญชี บริษทั เอส พี ออดิท
ซี แอนด์ เอ จากัด
จากัด
1,150,000
1,250,000
750,000
1,900,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
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700,000
3,000,000

ปี 2563
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม
บริษทั เอส พี ออดิท
จากัด
1,100,000
750,000
1,850,000

สารสนเทศรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับแก้ไข)
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
= ร้อยละ 22.22
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โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย =
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

=
=

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

4.2

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

หน้ า 1 จาก 4

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
หน้ า 2 จาก 4

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
หน้ า 3 จาก 4

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

หน้ า 4 จาก 4

วัน/ เดือน/ ปี
29 เมษายน 2564
จะกาหนดภายหลัง

