ที่ IM1-LE-CS-21-08-04
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่อง แจ้งมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที่ 1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)(“บริษทั ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่ง
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนน
เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เมื่อเปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจานวน 5 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 28 ราย รวมจานวน
33 ราย จานวนหุ้นรวมทัง้ สิ้น 259,928,973 หุ้น คิด เป็ นร้อยละ 36.10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายแล้วทัง้ หมด
720,000,000 หุน้ และขณะก่อนปิ ดการประชุม มีผถู้ อื หุน้ มาด้วยตนเองจานวน 5 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน
28 ราย รวมจานวน 33 ราย จานวนหุ้นรวมทัง้ สิน้ 259,928,973 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 36.10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด 720,000,000 หุน้ ทีป่ ระชุมมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

259,928,973 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

จานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

หมายเหตุ : ไม่มบี ตั รเสีย เนื่องจากใช้วธิ ลี งคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ รบั โอนกิ จการทัง้ หมดของ บริษทั สาทรสิ นทรัพย์ จากัด
ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยการรับโอน
กิจการทัง้ หมดของ บริษทั สาทรสินทรัพย์ จากัด (“SS”) (Entire Business Transfer - EBT) ซึง่ บริษทั
จะรับโอนมาซึง่ สินทรัพย์ และหนี้สนิ ทัง้ หมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่
SS มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทจะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้น
61,278,000 บาท ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วเนื่องกับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ SS ตามทีจ่ าเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีอานาจดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
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เจรจาและเข้าทาสัญญาและเอกสารต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไข
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยที่ป ระชุม มีมติอ นุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์จากจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

จานวน

259,928,973 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100
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0

หมายเหตุ : ไม่มบี ตั รเสีย เนื่องจากใช้วธิ ลี งคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ ซื้อหุ้นบริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จากัด
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยการการเข้าซือ้
หุน้ ของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”) จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ บริษทั จะ
ชาระค่าตอบแทนมูลค่าทัง้ สิน้ 102,210,000 บาท ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษทั และการ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พจิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น CLU ตามที่จาเป็ นและสมควร
ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีอานาจดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเจรจาและเข้าทาสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการลงนาม
ในเอกสารและการแก้ไขเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยที่ป ระชุม มีมติอ นุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์จากจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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หมายเหตุ : ไม่มบี ตั รเสีย เนื่องจากใช้วธิ ลี งคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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พิ จารณาอนุ มตั ิ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทและแก้ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 132,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 180,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 312,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่
ทุนจานวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็ นดังนี้

หน้าที่ 2 จาก 4

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 312,500,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,250,000,000 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,250,000,000 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ (-)
ทัง้ นี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การมีอานาจในการดาเนินการใด ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
โดยที่ป ระชุม มีมติอ นุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์จากจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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หมายเหตุ : ไม่มบี ตั รเสีย เนื่องจากใช้วธิ ลี งคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ให้แก่บุคคลในวงจากัด
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 530,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 102,130,000 หุน้ ให้แก่บริษทั สาทรสินทรัพย์ จากัด (“SS”)
เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมด
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 170,350,000 หุน้ ให้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เพื่อ
เป็ นการชาระหุน้ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”)
3.จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 257,520,000 หุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัดอื่นทีไ่ ม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับบริษทั และหุน้ ส่วนทีเ่ หลือจากการจัดสรรในข้อ 1 และ 2 จะนามาจัดสรรในส่วนนี้ต่อไป
และได้อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจกาหนดราคาเสนอขายหุน้
เพิม่ ทุน และให้มอี านาจกระทาการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นและ/หรือเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้ ให้แก่ บริษทั
สาทรสินทรัพย์ จากัด และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ทุก ประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียงการ
กาหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นและ/หรือเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้
ดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสาร คาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ น และเกีย่ วข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อ หน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
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เกีย่ วกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่อไป
โดยที่ป ระชุม มีมติอ นุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงเป็ น เอกฉันท์จากจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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หมายเหตุ : ไม่มบี ตั รเสีย เนื่องจากใช้วธิ ลี งคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401
โทรสาร 0 2589 8586
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