ที่ IM1-LE-CS-21-08-08

25 สิงหาคม 2564
เรื่ อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจากัด ครัง้ ที่ 1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ของบริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และได้ มีมติมอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้กาหนดราคา โดยกาหนดราคาเสนอขาย
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขาย แต่ทงั ้ นีร้ าคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่า 0.60 บาทต่อหุ้นนัน้ ราคาเฉลี่ยหุ้นของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7 วันทาการ ซึ่ง
กรรมการผู้จดั การได้ กาหนดราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คานวณได้ ดงั นี ้
ลาดับ
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วันที่
16 สิงหาคม 2564
17 สิงหาคม 2564
18 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
20 สิงหาคม 2564
23 สิงหาคม 2564
24 สิงหาคม 2564
รวม

ปริ มาณซื ้อขาย (หุ้น)
25,131,936
5,753,706
11,625,899
20,101,622
13,705,240
5,761,217
22,203,639
104,283,259

มูลค่าซื ้อขาย (พันบาท)
21,541.98
5,242.40
11,023.18
19,898.28
13,469.17
5,579.10
21,961.74
98,715.85

ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก

0.9466
0.8520

หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก www.set.or.th
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บริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 1 จานวน 72,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.852 บาท ซึ่งไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7 วันทาการ โดยกาหนดวันจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่ม
ทุน วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

ชื่อนักลงทุน

อาชีพ

จานวนหุ้น

1

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

30,000,000

2

นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช

20,000,000

17,040,000

3

นางสาวอนุษฐา เชาว์วศิ ิษฐ

4

นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์

ธุรกิจส่วนตัว
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจส่วนตัว
ประเภทอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ยาน
ยนต์ อาหาร อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจส่วนตัว
ประเภทผลิตเครื่ องประดับ
รวม

จานวนเงิน
(บาท)
25,560,000

12,000,000

ราคาเสนอขาย
ต่อหุ้น

0.852

10,224,000

10,000,000

8,520,000

72,000,000

61,344,000

หมายเหตุ: บุคคลดังกล่าวที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีไม่
้ ้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เนื่องด้ วยราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 7 วันทาการ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจึงไม่
เข้ าข่ายที่จะถูกกาหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent period)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผู้จดั การ

สำนักเลขำนุกำรบริษทั
โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401
โทรสำร 0 2589 8586
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