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MFEC/CSOT/0018/2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เรื่อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 3/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีม ติ
อนุมัติให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด “PraIn FinTech” จากเดิมทุนจดทะเบียน 30,000,000
บาท (สามสิบล้ านบาท) เพิ่มทุน จดทะเบียนใหม่ เป็ น 42,850,000 บาท (สี่สิบสองล้ านแปดแสนห้ าหมื่น บาท) เพื่อมอบหุ้นสามัญ
ให้ แก่กรรมการที่มีความสาคัญ และเป็ นกาลังหลักในการช่วยผลักดันให้ องค์ กรเติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ Start
Up ใหม่ขององค์ กร ซึง่ เน้ นการให้ บริการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway System) ทั ้งนี ้บริษัทแม่ได้ สละสิทธิ
การซื ้อหุ้น เพิ่ มทุน ดังกล่าวเพื่อให้ สิทธิ กรรมการซื ้อหุ้น บริษั ทจึงไม่ได้ รับ สิทธิ ดังกล่าว โดยภายหลังการเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริ ษั ท
ยังคงถือหุ้นเป็ นจานวนเท่าเดิม 29,999,930 บาท (ยี่สิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยสามสิบบาท) จะมีผลทาให้ สดั ส่วน
การถื อ ลงทุน ในหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เปลี่ยนแปลงลดลง จากเดิ ม บริ ษั ท ถื อ หุ้น สามัญ ลงทุน ในสัดส่วนร้ อยละ 99.9997 ของทุ น
จดทะเบียนเดิม เปลี่ยนแปลงลดลง โดยบริษัทจะถือหุ้นสามัญลงทุนคงเหลือในสัดส่วนร้ อยละ 70.0115 ของทุนจดทะเบียนใหม่แทน
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือลงทุนหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ าข่ายรายการจาหน่ายไปยังผลให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือลงทุนลดลง
ดังนั ้น บริษัทฯ จึงได้ จดั ทาข้ อมูลสารสนเทศตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้ งต่อนักลงทุนและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
(นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร)
ประธานกรรมการบริหาร
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สรุปข้ อสนเทศเสนอต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สาหรับการร่ วมทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด
1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการและวัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท
ร่วมลงทุนเพิ่มในบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กรรมการที่เป็ น
กาลังสาคัญช่ ว ยผลัก ดัน ให้ ธุ รกิ จ เติ บ โตและเป็ น ไปตามเป้ า หมายของธุ รกิ จ ใหม่ ซึ่งเน้ น การให้ บ ริ การชาระเงิน ผ่ า นระบบอิ เล็ก ทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ วเสร็จในเดือนกันยายน 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญา
: บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด
PraIn FinTech Company Limited
ความสัมพันธ์
: เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
3. ลักษณะของรายการและการชาระรายการ
บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด “PraIn FinTech” ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
มูลค่ าตราไว้ (บาท/หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
เดิม
3,000,000
10.00
30,000,000.00
เพิ่มเติม
1,285,000
10.00
12,850,000.00
ภายหลังเพิ่มเติม
4,285,000
10.00
42,850,000.00
โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) จะถือลงทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนเดิมจานวน
2,999,993 หุ้น มีมลู ค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่า 29,999,930 บาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 70.0115 ของทุนจดทะเบียนใหม่
และกาหนดเรียกชาระทุนจดทะเบียนร้ อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นภายในเดือนกันยายน 2561
4. มูลค่ ารวมของรายการและขนาดของรายการ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด จานวน 1,285,000 หุ้น มูลค่ารวมทั ้งสิ ้น 12,850,000 บาท
โดยขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎผลดังนี ้
4.1 เกณฑ์ มูลค่ าสินทรั พย์
=
NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่จาหน่ายไป X 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
=
14,829,019
X 100
1,460,826,477
=
1.02 %
4.2 เกณฑ์ กาไรสุทธิ
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากไตรมาสแรกบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
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4.3 เกณฑ์ มูลค่ าเงินลงทุน
=
มูลค่าการลงทุน
X 100
มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
=
12,850,000
X 100
3,143,131,000
=
0.41 %
4.4 เกณฑ์ มูลค่ าหุ้นที่ออกให้ เพื่อตอบแทนสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากมิได้ มีการออกหุ้นทุนตอบแทน
5. ข้ อมูลทั่วไปของบริ ษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด
5.1 โครงสร้ างของผู้ถอื หุ้น
รายนามผู้ถือหุ้น

เดิม
จานวนหุ้น

1. บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์ จารุ กร
3. นายธนกร ชาลี

2,999,993
6
1
3,000,000

สัดส่ วน
ถือครอง (%)
99.99976
0.0002
0.0001
100.0000

เพิ่มเติม
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
ถือครอง (%)
0
0.0000
0
0.0000
1,285,000
100.0000
1,285,000
100.0000

ภายหลังจดทะเบียนเพิ่มเติม
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
ถือครอง (%)
2,999,993
70.0115
6
0.0002
1,285,001
29.9883
4,285,000
100.0000

5.2 ทุนจดทะเบียน
บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด จะมีทนุ จดทะเบียน 42,850,000 บาท แบ่งเป็ น 4,285,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
5.3 คณะกรรมการบริ ษัท มีรายนามดังต่ อไปนี ้
1) นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
2) นายธนกร ชาลี
3) นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์
6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาหนดราคา
ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท เป็ นเกณฑ์
8. ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุ กร เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียน และนายธนกร ชาลี เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 29.9883 ของทุนจดทะเบียน และเป็ นกรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) ด้ วย ตามนโยบาย
การลงทุน บริษัทจะส่งผู้บริหาร/ตัวแทนเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการลงทุน
การเพิ่มทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จากัด ในครัง้ นี ้ เพื่อมอบหุ้นสามัญ ให้ แก่กรรมการที่มีความสาคัญในการผลักดันธุรกิจ
ของบริษัทให้ เจริญเติบโตเป็ นไปตามทิศทาง และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจใหม่ ด้ านการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
การเติบโตตามกระแสธุรกิจในปั จจุบนั

