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MFEC/CSOT/0020/2561
วันที 16 กรกฎาคม 2561
เรื อง แจ้ งมติการซื %อหุ้นสามัญจากบริ ษัทย่อย
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วย ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง% ที 2/2561 ของ บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด “บริ ษัทย่อย” เมือวันศุกร์ ที 13
กรกฎาคม 2561 โดยทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริษัทย่อยขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด
“MISO สถานะบริษัทย่อย” ซึง ดําเนินธุรกิจให้ คําปรึกษาเกียวกับเครื องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื องจักร
สํานักงานและเครื องคอมพิวเตอร์ โดยบริ ษัทย่อยถือหุ้นสามัญลงทุนอยูใ่ น MISO สัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 5,000,000
บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) จะจําหน่ายหุ้นสามัญให้ แก่บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) “MFEC” ซึง มีสถานะเป็ นบริ ษัทแม่ สัดส่วน
ร้ อยละ 74.998 ของทุนจดทะเบียน ในราคามูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 ตามมติอนุมตั โิ ดยทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ครัง% ที 3/2561 เมือวันที 3 กรกฎาคม 2561 เพือประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยของ
MFEC และบริษัทย่อยมีมติจําหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนให้ กบั กลุม่ พนักงานของ บริษัท เอ็ม.
ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง (“MISO”) เพือประโยชน์ในการสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในความเป็ นเจ้ าของกิจการ ร่ วมกันผลักดัน
องค์กรให้ เติบโตในอนาคต ทําให้ บริ ษทั ฯมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพิมขึ %น
ทั %งนี %โดยการทํารายการซื %อหุ้นสามัญดังกล่าว
เข้ าเกณฑ์รายการได้ มาและจําหน่ายไป และเข้ าข่ายรายการเกียวโยง
ดังนั %น บริษัทฯ จึงได้ จดั ทําข้ อมูลสารสนเทศตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือแจ้ งต่อนักลงทุนและ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายนี %
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายธนกร ชาลี
(นายธนกร ชาลี)
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
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สรุ ป ข้ อ สนเทศเสนอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
สําหรั บ การลงทุน ในบริ ษัท เอ็ม .ไอ.เอส เอาท์ ซ อร์ ส ซิ+ง จํากัด
,. วัน เดือ น ปี ที+ท ํารายการและวัต ถุป ระสงค์ ข องการลงทุน ในบริษัท จดทะเบีย น
ลงทุนซื %อหุ้นสามัญในบริ ษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด “MISO” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ในการบริ หาร
จัดการบริษัทย่อย โดยจะดําเนินการซื %อเงินลงทุนหุ้นสามัญแล้ วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561
1. คู่ส ัญญาที+เ กี+ยวข้ อ งและความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท จดทะเบียน
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด
PraIn FinTech Company Limited
ความสัมพันธ์
: เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
5. ลัก ษณะของรายการและการชําระรายการ
บริษทั พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด “PraIn FinTech” ซึง เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั เอ็ม.ไอ.
เอส. เอาท์ซอร์ ซงิ จํากัด “MISO” เป็ นจํานวน 399,994 หุ้น มีมลู ค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่า 3,999,940 บาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
โดยภายหลังการดําเนินการจําหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญ “MISO” ให้ กบั บริ ษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) “MFEC”
จะถือลงทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้ อยละ 74.998 จํานวน 374,994 หุ้น มีมลู ค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่า 3,749,940 บาท
และมีมติจําหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 25,000 หุ้น ให้ กบั กลุม่ พนักงานของ บริษัท
เอ็ม.ไอ เอส. เอาท์ซอร์สซิง (“MISO”) ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 จะทําให้ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด มีสถานะเป็ น
บริษทั ย่อยของ MFEC โดยตรงอันเป็ นประโยชน์ในการบริ หาร
7. มูล ค่ ารวมของรายการเกี+ยวโยงกัน
การซื %อหุ้นสามัญลงทุนในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด จํานวน 374,994 หุ้น ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2561 (ราคาโดยประมาณ 38.46 บาท/หุ้น) มูลค่าโดยประมาณรวมทั %งสิ %น 14,422,269 บาท (สิบสีล้านสีแสนสอง
หมืนสองพันสองร้ อยหกสิบเก้ าบาทถ้ วน) โดยขนาดของรายการเมือวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏผลดังนี %
4.1 เกณฑ์ มูล ค่ าสิน ทรั พ ย์
=
NTA ของสินทรัพย์ทีได้ มา X 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
=
23,744,386
X 100
1,460,826,477
=
1.63 %
4.2 เกณฑ์ ก ําไรสุท ธิ
ไม่สามารถวัดได้ เนืองจากไตรมาสแรกบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
4.3 เกณฑ์ มูล ค่ าเงิน ลงทุน
=
มูลค่าการลงทุน
X 100
มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
=
14,422,269
X 100
3,143,131,185
=
0.46 %
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4.4 เกณฑ์ มูล ค่ าหุ้น ที+อ อกให้ เ พื+อ ตอบแทนสิน ทรัพ ย์ ท+ ีไ ด้ ม า
ไม่สามารถวัดได้ เนืองจากมิได้ มีการออกหุ้นทุนตอบแทน
4.5 เกณฑ์ ก ารวัด ขนาดรายการเกี+ยวโยง
โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ 0.03% NTA < X < 3% NTA
=
14,422,269 x 100
1,460,826,477
=
0.99%
?. ข้ อ มูล ทั+วไปของบริษัท เอ็ม .ไอ.เอส. เอาท์ ซ อร์ ส ซิ+ง จํากัด
5.1 โครงสร้ างของผู้ถ ือ หุ้น
รายนามผู้ถ อื หุ้น

1. บจ.พระอิน ทร์ ฟิ นเทค
2. นายเกรีย งศัก ดิH อริ ยะมรรคกูร
3. นายธนกร ชาลี
4. บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
5. กลุ่มพนัก งาน MISO

เดิม
จํานวน
หุ้น
399,994
100,000
6

สัด ส่ วน
ถือ ครอง (%)
79.9988
20.0000
0.0012

500,000

100.0000

จําหน่ าย
จํานวนหุ้น
สัด ส่ ว น
ถือ ครอง (%)
0
0.0000
0
0.0000
0
0.0000
374,994
93.7499
25,000
6.2501
399,994
100.0000

ภายหลังจําหน่ ายหุ้น
จํานวนหุ้น
สัด ส่ วน
ถือ ครอง (%)
0
0.0000
100,000
20.0000
6
0.0012
374,994
74.9988
25,000
5.0000
500,000
100.0000

5.2 ทุน จดทะเบีย น
บริ ษทั เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็ น 500,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
5.3 คณะกรรมการบริษัท มีร ายนามดังต่ อ ไปนี O
1) นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร
2) นางสาวศิริพร เดชนิตริ ัตน์
3) นายเกรี ยงศักดิk อริยะมรรคกูร
P. แหล่ งเงิน ทุน ที+ใ ช้
เงินทุนภายในกิจการ MFEC
Q. เกณฑ์ ท+ีใ ช้ ก าํ หนดราคา
ใช้ ราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2561 (Book Value) ประมาณหุ้นละ 37.02 บาท เป็ นเกณฑ์
R. ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท จดทะเบียน / บุคคลที+เ กี+ยวโยงกัน และลัก ษณะความเกี+ยวโยง
8.1 นายธนกร ชาลี เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้ อยละ 0.0012 ของทุนจดทะเบียน , เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หารของบริษัท
เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) และเป็ นกรรมการบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด ด้ วย ตามนโยบายการลงทุน บริ ษัทจะส่งผู้บริ หาร/
ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
8.2 นายเกรียงศักดิk อริยะมรรคกูร เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน และเป็ นกรรมการผู้จดั การของ
บริษทั เอ็ม ไอ เอส เอ้ าท์ซอร์ สซิง จํากัด
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8.3 นายศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุกร และนางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ เป็ นกรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษทั เอ็ม
เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) อีกทั %งเป็ นกรรมการในบริษทั เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิง จํากัด และบริ ษทั พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด ด้ วย
นโยบายการลงทุน บริษัทจะส่งผู้บริหาร/ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัท
T. ประโยชน์ ท+ ีคาดว่ าจะได้ รับ จากการลงทุน
การซื %อหุ้นในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ สซิง จํากัด “MISO” ในครัง% นี % เพือประโยชน์ในการบริ หารบริษัทย่อย และทําให้
บริษทั พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด “PraIn” มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิมเติมเพือใช้ ในการบริ หารองค์กรในฐานะบริ ษัท Start Up
เพิม ขึ %น
10. ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) “MFEC” เห็นว่าการซื %อเงินลงทุน
หุ้นสามัญในบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์ ส จํากัด “MISO” มีความสมเหตุผล เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารองค์กร
โดยตรง อีกทั %งเป็ นการเพิมเงินลงทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท พระอินทร์ ฟิ นเทค จํากัด “PraIn” อีกด้ วย โดยไม่
มีประเด็นความเสียงในการทํารายการดังกล่าว

