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MFEC/CSOT/0016/2561
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
เรื่อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 4/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม
2561 มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ ดาเนินการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด “Fanster” ตามหลักการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และโดยมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 ที่ผ่านมา ซึง่ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท (สีส่ บิ ล้ านบาท) เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็ น 79,000,000 บาท (เจ็ดสิบเก้ าล้ านบาท) ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะเข้ าลงทุน
ถือหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอีกคิดเป็ นมูลค่า 10,800,000 บาท (สิบล้ านแปดแสนบาท) หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน
ส่วนเพิ่ม โดยภายหลังการเพิ่มทุน จะทาให้ มีจานวนสัดส่วนการถือลงทุนคิดเป็ นมูลค่า 22,800,000 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 29 ของ
ทุนจดทะเบียนใหม่
ด้ วยมีวตั ถุประสงค์ในการต่อยอดธุรกิจในขยายการให้ บริการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือลงทุนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ลดลงจากเดิ มซึง่ ถือลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 30
ของทุนจดทะเบียน โดยเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือลงทุนใหม่ลดลงคงเหลือร้ อยละ 29 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด ครั ้งนี ้มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทในคราวเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ ในการร่ วมการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจการ
ให้ บริการเพื่อการเติบโตขององค์กรต่อไปในอนาคต จึงเป็ นเหตุให้ สดั ส่วนการถือลงทุนของบริษัทฯลดลงเล็กน้ อย
ดังนั ้น บริษัทฯ จึงได้ จดั ทาข้ อมูลสารสนเทศตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
(นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร)
ประธานกรรมการบริหาร

เพื่อแจ้ งต่อนักลงทุนและ
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สรุปข้ อสนเทศเสนอต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สาหรับการร่ วมทุนในบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด
1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการและวัตถุประสงค์ ของการร่ วมทุนเพิ่ม
ร่วมลงทุนเพิ่มในบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ต่อยอดธุรกิจในขยายการให้ บริการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านแอพพลิเคชัน่ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น โดยคาดว่าจะ
ดาเนินการร่วมลงทุนเพิ่มแล้ วเสร็ จในเดือนมิถนุ ายน 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญา
: บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด
Fanster Media Company Limited.
ความสัมพันธ์
: เป็ นบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
3. ลักษณะของรายการและการชาระรายการ
บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด “Fanster” ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
มูลค่ าตราไว้ (บาท/หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
เดิม
เพิ่มเติม
ภายหลังเพิ่มเติม

8,000,000
7,800,000
15,800,000

5.00
5.00
5.00

40,000,000.00
39,000,000.00
79,000,000.00

โดยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) จะเข้ าถือลงทุนเพิ่มเติม เป็ นหุ้นสามัญอีกจานวน 2,160,000 หุ้น มีมลู ค่าตราไว้
หุ้นละ 5 บาท คิดเป็ นมูลค่า 10,800,000 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนส่วนเพิ่มเติม และกาหนดเรียกชาระทุนจด
ทะเบียนร้ อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นภายในเดือนมิถนุ ายน 2561
4. มูลค่ ารวมของรายการและขนาดของรายการ
การร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด จานวน 2,160,000 หุ้น มูลค่ารวมทั ้งสิ ้น 10,800,000 บาท
โดยขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎผลดังนี ้
4.1 เกณฑ์ มูลค่ าสินทรั พย์
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจาก NTA ของเงินลงทุนในบริษัทติดลบ
4.2 เกณฑ์ กาไรสุทธิ
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุนมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
4.3 เกณฑ์ มูลค่ าเงินลงทุน
=
มูลค่าการลงทุน
X 100
มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
=
10,800,000
X 100
3,143,131,000
=
0.34 %
4.4 เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกให้ เพื่อตอบแทนสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากมิได้ มีการออกหุ้นทุนตอบแทนการได้ มาของหุ้นสามัญบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด
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5. ข้ อมูลทั่วไปของบริ ษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด
5.1 โครงสร้ างของผู้ถอื หุ้น
รายนามผู้ถือหุ้น

เดิม
จานวนหุ้น

1. บจ.อโลฮ่ า อินเตอร์
2. บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
3. บจ.วรรณวรินแอนด์
แอซโซซีเอท
4. บจ.ไทย ไพร์ ม เรี ยลตี ้
5. นายอาร์ ม ศิวะดิตถ์
6. นายอาภากร บุญคงชื่น
7. กลุ่มพนักงาน MFEC
8. ESOP

3,600,000
2,400,000
400,000

สัดส่ วน
ถือครอง (%)
45.0
30.0
5.0

400,000
480,000
400,000
320,000
8,000,000

5.0
6.0
5.0
4.0
100.0

เพิ่มเติม
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
ถือครอง (%)
2,430,000
31.0
2,160,000
28.0
270,000
3.5
270,000
270,000
2,400,000
7,800,000

3.5
3.5
31.0
100.0

ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มเติม
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
ถือครอง (%)
6,030,000
38.0
4,560,000
29.0
670,000
4.0
670,000
480,000
670,000
320,000
2,400,000
15,800,000

4.0
3.0
4.0
2.0
16.0
100.0

ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้นลาดับที่ 7 บริษัทฯ จะพิจารณาให้ สทิ ธิแก่กลุ่มพนักงาน MFEC ในระดับปฏิบตั ิการ ซึง่ มีสว่ นในการพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด
โดยเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะส่งเสริ มและ
สนับสนุนพนักงานให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในเชิงธุรกิจและประโยชน์ทางสังคม
5.2 ทุนจดทะเบียน
บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด จะมีทนุ จดทะเบียน 79,000,000 บาท แบ่งเป็ น 15,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
5.3 คณะกรรมการบริ ษัท มีรายนามดังต่ อไปนี ้
1) นายชีวิน โกสิยพงษ์
2) นายธนา โกสิยพงษ์
3) นายอาร์ ม ศิวดิตถ์
4) นายอาภากร บุญคงชื่น
5) นายชาตรี ซาบาโด ศรีวิจิตร
6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
แหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากแหล่งเงินทุนภายใน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) เอง
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาหนดราคา
ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 5 บาท เป็ นเกณฑ์
8. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ร่วมลงทุนกับบริ ษัทจดทะเบียน
นายอาร์ ม ศิวะดิตถ์ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด และเป็ น
กรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ด้ วยตามนโยบายการลงทุน บริษัทจะส่งผู้บริหาร/ตัวแทนเข้ าดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการและบริหารบริษัทร่ วม/บริษัทย่อย
9. ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับจากการลงทุน
การร่วมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จากัด ในครั ้งนี ้ จะต่อยอดธุรกิจในขยายการให้ บริการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านแอพพลิเคชัน่ ผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ ้น

