ที่ IM1-LE-CS-21-02-05
24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปั นผล รายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แจ้งเปลีย่ นผูส้ อบบัญชีรายใหม่ วาระที่ 12)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้
1. เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ผ่ า นการพิจ ารณาและเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
3. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
สะสม และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และงดการจัดสรรเงินทุนสารองตามกฏหมาย
4. คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่ อที่ป ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายสรรพัชญ โสภณ
2) รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
3) นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
5. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทน
ให้กบั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจาปี 2564 วงเงินงบประมาณไม่
เกิน 1,440,000 บาท เท่ากับปี 2563
6. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มมี ติเปลีย่ นแปลง
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอส พี ออดิท จากัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม ”) เปลี่ยนเป็ น บริษัท สานัก
งานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่ ”) และได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ และกาหนดค่าสอบบัญชีใหม่ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
บริษทั ผูส้ อบบัญชี:

บริษทั สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรายใหม่
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รายชื่อผูส้ อบบัญชี: 1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5131 หรือ
2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4687 หรือ
3. นายนิธพี งษ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 10305
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย และเห็นชอบการ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิ้ น 3,480,000 บาท โดย มีร ายละเอีย ดเกี่ย วกับ
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
- บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) จานวน 1,150,000 บาท
- บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด จานวน 750,000 บาท
- กลุ่มบริษทั ทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจในปี 2564 จานวน 1,580,000 บาท
หมายเหตุ
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบงานระบบทัวไป
่ IT ซึ่งค่าสอบดังกล่าวจะไม่เกิน
120,000 บาท หรืออาจจะมากกว่านัน้ ถ้ามีรายการทีเ่ กีย่ วกับการขายออนไลน์
2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาท ต่อบัตร (ถ้ามี)
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ตรวจ
นับสินค้า และค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ปี 2564 (ปี ทเ่ี สนอ)
บริษทั

ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทแ่ี ต่งตัง้

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่
จากัด
รวม

ปี 2563

ผูส้ อบบัญชีรายเดิม

ผูส้ อบบัญชีรายเดิม

บริษทั เอส พี ออดิท จากัด

บริษทั เอส พี ออดิท จากัด

1,250,000

1,100,000

750,000

700,000

750,000

1,900,000

3,000,000

1,850,000

1,580,000

1,900,000

3,480,000

4,900,000

บริษทั สานักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ จากัด
1,150,000

การควบรวมกิ จการในอนาคต
กลุ่มบริษทั ทีเ่ กิดจากการรวม
ธุรกิจในปี 25664
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ น

1,850,000

7. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
หน้ าที่ 2 จาก 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิให้บริษัทรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และ
อนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี ซึง่ เป็ นการ
เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Right Offering)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมตั วิ าระที่ 6 ถึง วาระที่ 9 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ะถือว่า วาระอื่น ๆ
ในวาระที่ 6 ถึง 9 ซึง่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วเป็ นอันยกเลิก

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
การให้สทิ ธิดงั กล่าวตามปรากฎในกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ข้างต้นยังมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อนึ่งคณะกรรมการขอมอบอานาจให้นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
เกีย่ วกับรายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลีย่ นแปลงอันมาจากเหตุสดุ วิสยั ได้แก่ วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั การประชุม
บริษทั จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องบนเว็บไซต์
ของบริษทั http://www.masterkool.com/investor-relations/report-to-investors/ จัดส่งวาระการประชุมแบบย่อให้ผถู้ อื
หุน้ ทางไปรษณีย์ และบริษทั จะแจ้งสถานทีส่ าหรับถ่ายทอดสด ระเบียบ และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมสาหรับท่านผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในลาดับต่อไป
ทัง้ นี้ ท่ านสามารถส่งค าถามล่ว งหน้ ามาที่บริษัท ภายในวันศุ กร์ท่ี 16 เมษายน 2564 ได้ท่ีอีเ มล:
comsec@masterkool.com หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ “สานักเลขานุ การบริษัท ” บริษัท มาสเตอร์คูล
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด(มหาชน) 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ :0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร :0 2589 8586

ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
หน้ าที่ 3 จาก 3

ที่ IM1-LE-CS-20-12-03
18 ธันวาคม 2563
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่สาคัญ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
การซื ้อหุ้น
สามัญ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจากัด (เพิ่มเติมข้ อมูล)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน
และบุคคลในวงจากัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
บริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
6/2563 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในเรื่ องทีส่ าคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการเพื่อได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
1.1 ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (“SS”)
รวมทัง้ การลงนามในสัญญาที่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ จะรั บโอนมาซึ่งสินทรั พย์ และหนีส้ ินทัง้ หมดของ SS
รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทน
เป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 59,400,000 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ SS ทังนี
้ ้ภายหลังการโอนกิจการ SS จะ
ดาเนินการเลิกบริ ษัท และชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SS โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของ SS ตามส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทาสัญญาโอนกิจการ
1.2 ซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”) จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CLU จานวน
40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
CLU ราคาซื ้อขายรวม 92,250,000 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณหุ้นละ 2,306.25 บาท โดย
บริ ษั ทฯ จะชาระค่า ตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ ออกใหม่ของบริ ษัท ฯ ในลัก ษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ขู าย และจะชาระเป็ นเงินสดบางส่วนหาก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SS ไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร หรื อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทาให้ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ
25 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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เพื่อดาเนินการตามข้ อนี ้ ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิมอบอานาจให้ นายนพชัย วีระมาน กรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการ กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอน
กิจการทังหมดของ
้
SS และการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อ
ข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา
ซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
และสัญญาซื ้อขายหุ้น และ/หรื อเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการรับโอนกิจการทังหมด
้
และการซื ้อขายหุ้นดังกล่าว และ/หรื อ คาขอต่าง ๆ และ/หรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคาสัง่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การเข้ าทารายทังสองข้
้
างต้ น เข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามนัยแห่ง
มาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ”)
และเข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 49.79 ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่า
หลักทรั พย์ ที่ออก อ้ างอิงจากงบการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์ การ
คานวณตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับจากวันที่คณะกรรมการของบริ ษัทอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้)
เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 (ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50) ตามประกาศรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไป ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัท ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ”)
(2) จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นของ SS และ CLU จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ ภายหลังจากการทารายการ จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการเข้ าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน และบุคคลในวงจากัด) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
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2. อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 144,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายจานวน 96,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

120,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ ล้ าน)
480,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

(สีร่ ้ อยแปดสิบล้ าน)

0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

480,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(สีร่ ้ อยแปดสิบล้ าน)
( - หุ้น)”

3. อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 119,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 479,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 239,750,000 บาท (สองร้ อยสามสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่น)
แบ่งออกเป็ น

959,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

(เก้ าร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน)

0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

959,000,000 หุ้น
-

(เก้ าร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน)

หุ้น

( - หุ้น)”

4. อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวน 240,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 29 เมษายน
2564
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้ ใน
ราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกินสิทธิ แต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้
ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ตามที่ระบุไว้
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ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของ จานวนหุ้นที่ได้ ออก
และจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) (“สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2”)
5.

อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ จานวนไม่เกิน 239,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 เสนอขายให้ แก่ SS เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
มูลค่า 59,400,000 บาท โดยราคาเสนอขาย
เท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่
ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิ ดขึน้
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ แต่ทงนี
ั ้ ้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่า 0.45
บาทต่อหุ้น
5.2 เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CLU เพื่อเป็ นการชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU มูลค่า 92,250,000 บาท
โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริ ษัทฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอ
ขาย ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ แต่ทงนี
ั ้ ้ราคาเสนอขายจะ
ไม่ต่ากว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
หากบริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นทังจ
้ านวน หรื อการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาให้ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนบางส่วนเป็ นเงินสดที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
ทังนี
้ ้ ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ตามกรอบดังกล่าวข้ างต้ น และให้ มีอานาจกระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ SS
และผู้ถือหุ้นของ CLU ข้ างต้ นได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรื อ เอกสาร คา
ขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
(รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ
F53 - 4) (“สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2”)
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6. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. โดยมีวาระการ
ประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ รับโอนกิจการทังหมดของ
้
บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และอนุมตั ิให้ บริ ษัท
เข้ าซื อ้ หุ้น สามัญ ทัง้ หมดของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี ซึ่งเป็ นการเข้ า ทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และแก้ ไขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Right Offering)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่บุคคลในวงจา กัด
(Private Placement)
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้ นเพื่อสิทธิ เข้ าร่ วมประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
หมายเหตุ: (1) ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่า วาระ
อื่น ๆ ในวาระที่ 2 ถึง 6 ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก (2) บริ ษัทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม เช่น อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 การแต่งตัง้
และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี เป็ นต้ น
7. อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ บริ ษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็นต่อผู้
ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401
โทรสาร : 0 2589 8586
หน้ า 5 จาก 5

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจากัด
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00-16:30น. ได้ มี (1) มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์โดยการเข้ าทารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท สาทร
สินทรัพย์ จากัด (“SS”) โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 59,400,000 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ขู าย แทนการชาระด้ วยเงินสด และ (2) มีอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการซื ้อหุ้น
สามัญทังหมดของบริ
้
ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”) จากผู้ถือหุ้นของ CLU จานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
CLU ในราคาซื ้อขาย
หุ้นละ 2,306.25 บาท มูลค่า 92,250,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริ ษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ขู ายแทน
การชาระด้ วยเงินสด และจะชาระเป็ นเงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรื อการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทาให้ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การเข้ าทารายการทังสองข้
้
างต้ น เข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ”)
และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรั พย์ ”) มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 49.79 ซึ่งเมื่อคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ออก
อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณตามประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (บริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมานับ
จากวันที่คณะกรรมการของบริ ษัทอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้) เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2
(ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50) ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ดังนัน้ บริ ษัท
จึงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
(2) จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 21 วันนับ
แต่วนั ที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นของ SS และตัวแทนของ CLU จะได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ การรับ โอนกิจการทังหมดของ
้
SS จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ และขออนุมัติการเข้ าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั
คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทฯ จึงขอชี ้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
การทารายการคาดว่าแล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ:
ผู้ขาย:
ความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน :

บริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และ
ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
ไม่มี
ทังนี
้ ้นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ SS ร้ อยละ 59.52
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว และถือหุ้นของ CLU ร้ อยละ 99.99 จะ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
(1) บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท สาทรสินทรัพย์
จากัด (“SS”) รวมทังการลงนามในสั
้
ญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมด
้
ของ SS รวมถึงสิทธิ หน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 59,400,000 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ในลัก ษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) ให้ แก่ผ้ ขู าย แทนการชาระด้ วยเงินสด ราคาเสนอขายเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอขาย
ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ แต่ทงนี
ั ้ ้ราคาเสนอขายจะไม่ต่า
กว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
ภายหลังการโอนกิจการ SS จะดาเนินการเลิกบริ ษัท และชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SS โดย
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SS ตามส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทาสัญญาโอนกิจการ
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(2) บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”) จากผู้ถือหุ้นของ
CLU จานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
CLU ในราคาซื ้อขายหุ้นละ 2,306.25 บาท มูลค่าทังสิ
้ ้น 92,250,000 บาท บาท
โดยบริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ผ้ ขู ายแทนการชาระด้ วยเงินสด โดย
ราคาเสนอขายเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7-15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ แต่ทงนี
ั ้ ้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่า 0.45 บาทต่อหุ้น และจะชาระเป็ น
เงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรื อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทาให้
กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้ าทารายการทังสองรวมไม่
้
เกิน 239 ล้ านหุ้น
3.2 ประเภทและขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตารางคานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
หมายเหตุ:

บริษัทฯ 1
523.22
3.24
332.75
187.23

SS 2
74.43
32.70
41.73

CLU 3
67.71
0.00
28.63
39.07

1

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2

SS มิได้ ประกอบธุรกิจ มีสนิ ทรัพย์ทงหมดเพี
ั้
ยง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญ บริ ษัท แคปปิ ตอล
ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด (“CLH”) ร้ อยละ 99.99 และไม่มีหนี ้สิน จึงเลือกใช้ งบการเงินของ CLH
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว ในการคานวณแทน

3

งบการเงินของ CLU ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (ใช้ งบการเงินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด แทน)
= ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
= 41.73 / 187.23
= 22.29%
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(2) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
= ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
= 39.07 / 187.23
= 20.87%
รวมสองรายการเท่ากับ 43.16%
2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (ใช้ งบการเงินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด แทน)
= มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
= 59.40 / 523.22
= 11.35%
(2) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
= มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
= 92.25 / 523.22
= 17.63%
รวมสองรายการเท่ากับ 28.98%
3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (ใช้ งบการเงินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด แทน)
= จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออก
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
= 132 / 480 (คานวณจากราคาเสนอขายหุ้นที่ 0.45 บาท ซึง่ จะได้ จานวนหุ้นสูงสุดที่จะออกเพื่อ
จ่ายชาระ)
= 27.50%
(2) เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
= จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออก
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
= 205 / 480 (คานวณจากราคาเสนอขายหุ้นที่ 0.45 บาท ซึง่ จะได้ จานวนหุ้นสูงสุดที่จะออกเพื่อ
จ่ายชาระ)
= 42.71%
อย่างไรก็ตามจานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ จะออกเพื่อเสนอขายนันสู
้ งสุดไม่เกิน 239 ล้ านหุ้น ดังนันขนาด
้
รายการทังสองรวมกั
้
นจะไม่เกินกว่า 239/480 = 49.79%
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4. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (ใช้ งบการเงินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด แทน)
= ร้ อยละของกาไรสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
= ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริ ษัท ฯ มีผลประกอบการขาดทุน
(2) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
= ร้ อยละของกาไรสุทธิของ CLU ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ
= ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก CLU มีผลประกอบการขาดทุน
รวมสองรายการเท่ากับ ไม่สามารถคานวณได้
ตารางสรุปการคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ การคานวณ

SS

ขนาดรายการ
CLU

รวม

1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

22.29%

20.87%

43.16%

2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

11.35%

17.63%

28.98%

3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

27.50%

42.71%

49.79%

4. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ขนาดรายการสูงสุด

ไม่สามารคานวณได้ ไม่สามารถคานวณได้ ไม่สามารถคานวณได้

27.50%

42.71%

49.79%

ทังนี
้ ้เมื่อรวมขนาดรายการทังสองข้
้
างต้ น ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้ อยละ 49.79 ตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้น
ทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายใน
21 วัน นับแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการ
อย่างไรก็ตาม นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นของ SS และตัวแทนของ CLU จะได้ รับการเสนอชื่อให้
เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ภายหลังจากการทารายการ จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาด
รายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้
เสีย
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการที่ประกอบธุรกิจการเงิน และอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 โครงสร้ างการถือหุ้นระหว่างบริษัท
ิ ทรัพย์
บริษัท สาทรสน
จากัด

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
อุดรธานี จากัด

99.99%
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
โฮลดิง้ จากัด

99.99%

99.99%

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

49.00%

บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
ลีสซงิ่ จากัด (มหาชน)

บริษัท เอช-ดู
(ประเทศไทย) จากัด
99.99%

บริษัททีจ่ ด
ั ตัง้ เพือ
่ ถือหุนในบริ
้
ษัทอืน
่
บริษัททีป
่ ระกอบธุร กิจการเงิน
บริษัททีป
่ ระกอบธุร กิจอสังหาริมทรั พย์

ิ ทรัพย์
บริษัท บริหารสน
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด

4.2 ข้ อมูลโดยสรุปของแต่ละบริษัท
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด
บริ ษัทมิได้ ประกอบธุรกิจ มีสนิ ทรัพย์ทงหมดเพี
ั้
ยง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
โฮลดิ ้ง จากัด (“CLH”) ร้ อยละ 99.99 และไม่มีหนี ้สิน
วันทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง:้ 6 มิถนุ ายน 2562
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริษัท: นางร่มฤดี ศิระวณิชการ
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชาระแล้ ว: 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็ น 227,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
135,273
2. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
36,000
3. นางสาวอัจจิมา วิทยอานวยคุณ
34,000
4. นางอรสา แก้ วประพาฬ
9,000
5. นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล
3,000
6. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ*
2,000
7. นางอารี ย์ ศิระวณิชการ
2,000
8. Mr. Chua Khoon Wong
2,000
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สัดส่ วนการถือหุ้น
59.52%
15.84%
14.96%
3.96%
1.32%
0.88%
0.88%
0.88%

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
9. นางสาวบงกช อัศวบริ รักษ์
10. นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

จานวนหุ้น
2,000
2,000
รวม
227,273

สัดส่ วนการถือหุ้น
0.88%
0.88%
100.00%

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

(2) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัทประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้ บริษัทย่อย 2 บริ ษัท และบริ ษัทร่วมค้ า 2
บริ ษัท ประกอบด้ วย
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด ประกอบกิจการให้ คาปรึกษาธุรกิจ (บริษัทย่อย)
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้ เช่าซื ้อ และลีสซิง่ (บริ ษัทย่อย)
บริ ษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด ประกอบกิจการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ (บริ ษัทร่วมค้ า)
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ (บริ ษัทร่วมค้ า)
วันที่จดทะเบียนจัดตัง:้ 18 ตุลาคม 2555
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 356 อาคารดับเบิ ้ลยูวนั ชัน้ 2 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริ ษัท:
1. พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 2. นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ
3. นายนรรัตน์ ลิม่ นรรัตน์ 4. นายเรื องวิทย์ นันทาภิวฒ
ั น์
5. นายเอกวุฒิ เนื่องจานงค์ 6. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
7. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 8. นางสาวอังคณา หวังวงศ์ชยั
9. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็ น 227,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

1. บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด

227,271

99.99%

2. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ

1

<0.01%

3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ

1

<0.01%

227,273

100.00%

รวม
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งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
รายการ

ตรวจสอบแล้ ว

30/09/2563

31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

138,426

219,889

814,899

6,559,419

-

-

-

-

41,693

-

-

-

12,100,000

12,100,000

-

-

-

-

9,000,000

-

3,135

44,828

136,584

53,483

12,283,255

12,364,717

9,951,483

6,612,902

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

35,776,612

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

27,882,989

62,002,589

52,717,689

177,146,248

51,006

63,819

61,477

2,008

-

-

-

-

615,617

-

-

-

-

-

-

-

2,175

-

-

-

-

-

-

-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

64,328,401

62,066,408

52,779,167

177,148,256

รวมสินทรัพย์

76,611,655

74,431,125

62,730,650

183,761,158

855,355

1,621,582

553,807

3,242,959

19,192,931

31,079,100

22,759,100

154,535,000

151,420

-

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้จากการโอนสิทธิเรียกร้ อง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิทธิในการใช้ สินทรัพย์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่าส่วนที่หมุนเวียน
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งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
รายการ

ตรวจสอบแล้ ว

30/09/2563

31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

งบเฉพาะกิจการ
1,125,833

-

195,259

-

21,325,539

32,700,682

23,508,167

157,777,959

475,075

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

-

-

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

-

-

-

286

475,075

-

-

286

21,800,614

32,700,682

23,508,167

157,778,245

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 227,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

22,727,300

22,727,300

22,727,300

22,727,300

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 227,273 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

22,727,300

22,727,300

22,727,300

22,727,300

32,083,742

19,003,143

16,495,183

3,255,613

-

-

-

-

54,811,042

41,730,443

39,222,483

25,982,913

-

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

54,811,042

41,730,443

39,222,483

25,982,913

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

76,611,655

74,431,125

62,730,650

183,761,158

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่า

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

กาไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นชองส่วนของเจ้ าของ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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งบกาไรขาดทุน
หน่วย: บาท

รายการ

งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

งบเฉพาะกิจการ
รายได้
รายได้ จากการให้ บริการ

-

-

716,799

1,780,000

รายได้ คา่ เช่า

-

-

-

-

รายได้ ดอกเบี ้ย

-

-

-

-

3,179,897

3,851,424

2,330,683

7,674,271

13,000,300

-

-

-

-

-

15,179,166

-

1,882

266,804

151,029

167,568

16,182,079

4,118,228

18,377,677

9,621,839

ต้ นทุนการให้ บริการ

-

-

527,150

1,703,326

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

-

-

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

441,664

322,822

259,116

9,043,829

รวมค่ าใช้ จ่าย

441,664

322,822

786,266

10,747,155

15,740,415

3,795,406

17,591,411

(1,125,316)

520,503

1,287,446

4,133,982

4,763,561

15,219,912

2,507,960

13,457,429

(5,888,877)

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

2,408,003

-

(217,859)

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

12,811,909

2,507,960

13,675,289

(5,888,877)

รายได้ เงินปั นผล
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากกิจการร่วมค้ า
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(3) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
บริ ษัทประกอบกิจการให้ คาปรึกษาธุรกิจ
วันที่จดทะเบียนจัดตัง:้ 30 พฤศจิกายน 2552
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริ ษัท:
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ 2. นายฐิ ติวชั ร์ สุพรรณพงศ์
3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 4. นายกสิณ เทียนชัย
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ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: 10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

999,998

99.99%

2. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

1

<0.01%

3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ

1

<0.01%

1,000,000

100.00%

1. บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด

รวม

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/63

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4,927,087

624,795

1,055,884

155,150

-

1,520,269

4,763

1,003,639

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

1,226,877

933,292

538,922

230,612

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

8,390,000

10,010,000

12,010,000

11,710,000

987

-

-

-

-

503,750

503,750

503,750

14,544,951

13,592,106

14,113,319

13,603,151

260,789

489,286

726,599

499,636

17,254

29,123

47,723

68,632

530,683

-

-

-

72,672

-

-

-

1,480

1,480

1,480

181,480

882,879

519,889

775,802

749,748

เงินลงทุนชัว่ คราว

สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วัด มูล ค่า ด้ ว ยมูล ค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิในการใช้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/63
รวมสินทรัพย์

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

15,427,830

14,111,995

14,889,121

14,352,899

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

1,808,127

975,632

1,103,075

1,311,152

ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

269,727

99,568

241,945

-

93,120

-

-

-

2,170,973

1,075,200

1,345,020

1,311,152

หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่า

445,345

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

355,581

-

-

-

-

39,585

17,430

9,197

800,926

39,585

17,430

9,197

2,971,899

1,114,784

1,362,450

1,320,349

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,455,931

1,997,211

2,526,671

2,032,550

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

12,455,931

12,997,211

13,526,671

13,032,550

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

15,427,830

14,111,995

14,889,121

14,352,899

หนี ้สินหมุนเวียน

หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่าส่วนที่
หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุน ที่ อ อกและเรี ย กช าระแล้ ว หุ้น สามัญ
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
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งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

รายการ
รายได้
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ก า ไ ร ก่ อ น ต้ น ทุ น ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

8,827,506
306,621
9,134,127

14,015,740
389,557
14,405,297

13,523,832
376,041
13,899,873

18,175,000
317,552
18,492,552

5,836,383
735
1,480,294
7,317,411
1,816,716

6,904,378
70
5,022,645
11,927,093
2,478,204

6,632,269
1,750
4,109,048
10,743,067
3,156,806

5,681,957
6,869,016
3,620,671
16,171,644
2,320,908

12,969
1,803,747
355,027
1,448,720

2,478,204
487,664
1,990,540

3,156,806
632,685
2,524,121

2,320,908
413,994
1,906,914

(4) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทประกอบกิจการเช่าซื ้อ และลีสซิ่ง
จดทะเบียนจัดตัง:้ 3 กรกฎาคม 2527
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริ ษัท:
1. นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ 2. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 4. นางสาวปิ ยธิดา ศิระวณิชการ
5. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: : 6,610,571 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 10,576,914 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.625 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1. บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ราย
รวม
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สัดส่ วนการถือหุ้น

10,576,900

99.99%

14

<0.01%

10,576,914

100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/2563

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

11,035,209

111,255

18,609

14,587

เงินลงทุนชัว่ คราว

-

1,335,911

10,459,075

151,645

ลูกหนี ้จากการโอนสิทธิเรียกร้ อง - สุทธิ

-

-

-

-

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ

-

-

-

-

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

-

-

-

361,359

166,422

4,921

383,488

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

17,300,000

16,820,000

8,000,000

18,160,000

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

12,655

-

-

-

1,706

1,706

1,706

1,706

28,710,928

18,435,294

18,484,311

18,711,426

อุปกรณ์ – สุทธิ

1,622

1,622

1,622

1,622

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

4,540
604

604

604

604

6,766

2,226

2,226

2,226

28,717,694

18,437,520

18,486,537

18,713,652

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

31,299

25,000

1,005,600

1,222,524

ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

1,672,766

34,868

46,865

-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1,704,065

59,868

1,052,465

1,222,524

รวมหนีส้ ิน

1,704,065

59,868

1,052,465

1,222,524

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
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หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/2563

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,576,914 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.625 บาท

6,610,571

6,610,571

6,610,571

6,610,571

ทุน ที่ ออกและเรี ยกชาระแล้ ว หุ้น สามัญ
10,576,914 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ
0.625 บาท

6,610,571

6,610,571

6,610,571

6,610,571

10,576,914

10,576,914

10,576,914

10,576,914

9,826,144

1,190,167

246,586

303,643

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

27,013,629

18,377,652

17,434,072

17,491,128

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

28,717,694

18,437,520

18,486,537

18,713,652

สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร

งบกาไรขาดทุน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

รายการ

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย

729,180

323,888

412,690

552,629

รายได้ เช่า

2,394,142

รายได้ อื่น

10,518,580

1,092,185

47,431

56,622

รวมรายได้

13,641,902

1,416,072

460,120

609,251

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

1,147,796

169,714

158,838

305,693

รวมค่ าใช้ จ่าย
ก าไรก่ อนต้ นทุ น ทางการเ งิ น และ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

1,147,796

169,714

158,838

305,693

12,494,106

1,246,359

301,282

303,558

-

-

-

-

12,494,106

1,246,359

301,282

303,558

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

2,668,226

56,336

54,780

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

9,825,880

1,190,022

246,502

303,558

ค่ าใช้ จ่าย

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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(5) บริ ษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทประกอบกิจการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์
วันที่จดทะเบียนจัดตัง:้ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริ ษัท:
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ 2. Mr. Masahiro Ando
3. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ 4. Mr. Shinichi Murata
5. นายฐาณัฏฐ์ ศิวโรรสกุล
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: : 73,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 730,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด
Housedo Co.,Ltd.*
บริ ษัท คูซูโมโต ชวลิต แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
นายฐาณัฏฐ์ ศิวโรรสกุล
Mr. Masahiro Ando
รวม

จานวนหุ้น สัดส่ วนการถือหุ้น
357,699
49.00%
357,699
49.00%
14,599
2.00%
1
<0.01%
1
<0.01%
1
<0.01%
730,000
100.00%

* เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปนุ่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ Housedo Co.,Ltd. ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AMC Co., Ltd.
Mr. Masahiro Ando
Japan Trustee Services Bank, Ltd.
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
Mr. Keiichiro Kinoshita
Trust & Custody Services Bank, Ltd.
Mr. Kinjo Yasunori
Kyoto Chuo Shinkin Bank
Japan Trustee Services Bank, Ltd.
Nomura Trust & Banking Co., Ltd.
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

ข้ อมูลจาก https://www.housedo.co.jp/ir/stock.html
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จานวนหุ้น
6,946,000
2,103,700
1,197,500
681,700
435,000
308,100
300,000
224,000
199,300
148,400
6,947,100
19,490,800

สัดส่ วนการถือหุ้น
35.63%
10.79%
6.14%
3.50%
2.23%
1.58%
1.54%
1.15%
1.02%
0.76%
35.65%
100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/2563

ตรวจสอบแล้ ว
31/03/2563

31/03/2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

17,828,867

16,028,070

1,000,000

31,849

1,132,168

-

15,473,777

16,494,331

-

89,867

1,007

-

33,424,360

33,655,576

1,000,000

38,000,000

38,000,000

-

อุปกรณ์ – สุทธิ

67,230

54,017

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

19,898

25,978

-

สิทธิในการใช้ สินทรัพย์

781,682

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

378,657

-

-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

39,247,467

38,079,995

-

รวมสินทรัพย์

72,671,827

71,735,571

1,000,000

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

308,887

946,493

25,533

หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่าส่วนทีห่ มุนเวียน

158,331

-

-

-

9,345

-

467,217

955,838

25,533

636,161

-

-

3,179

187

-

639,340

187

-

1,106,558

956,025

25,533

ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หนี ้สินหมุนเวียน

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ า 17 จาก 31

หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

30/09/2563

ตรวจสอบแล้ ว
31/03/2563

31/03/2562

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

-

-

1,000,000

73,000,000

73,000,000

-

-

-

1,000,000

73,000,000

73,000,000

-

ยังไม่ได้ จดั สรร

(1,434,731)

(2,220,454)

(25,533)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

71,565,269

70,779,546

974,467

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

72,671,827

71,735,571

1,000,000

100 บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 730,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบกาไรขาดทุน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

รายการ

ตรวจสอบแล้ ว
20/02/62 –
31/03/62

ปี 2563

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
รวมรายได้

8,850,000

-

-

-

111,732

-

8,850,000

111,732

-

6,650,865

-

-

25,698

468,344

-

-

271,146

-

1,729,243

1,567,163

25,533

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
หน้ า 18 จาก 31

หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

รายการ

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี

ตรวจสอบแล้ ว
20/02/62 –
31/03/62

ปี 2563

8,405,805

2,306,653

25,533

444,195

(2,194,921)

(25,533)

19,327

-

-

424,868

(2,194,921)

(25,533)

90,662

-

-

334,206

(2,194,921)

(25,533)

(6) บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด
บริ ษัทประกอบกิจการบริ หารสินทรัพย์
จดทะเบียนจัดตัง:้ 14 พฤศจิกายน 2557
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 356 อาคารดับเบิ ้ลยูวนั ชัน้ 2 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริ ษัท:
1. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ 2. Mr. Masahiro Ando
3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 4. Mr. Shinichi Murata
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: 25,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1. บริ ษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด

สัดส่ วนการถือหุ้น

249,997

99.99%

2. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

1

<0.01%

3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ

1

<0.01%

4. นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ

1

<0.01%

250,000

100.00%

รวม

หน้ า 19 จาก 31

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

ตรวจสอบแล้ ว

30/09/2563

31/12/2562

31/12/2561

31/12/2560

5,000

5,000

5,000

262,593

2,018,325

2,611,611

1,610,767

38,774

เงินลงทุน – สุทธิ

12,100,000

12,100,000

12,100,000

66,854

เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ –

19,126,625

20,270,231

21,241,168

25,331,882

2,070,000

-

-

-

244,500

-

-

-

26,062

32,590

30,641

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

617,561

698,872

355,721

16,642

สินทรัพย์อื่น

857,806

709,718

2,223,923

7,805

37,065,879

36,428,022

37,567,220

25,724,550

-

-

9,000,000

-

12,100,000

12,100,000

-

-

493,178

289,727

2,071,320

170,000

12,593,178

12,389,727

11,071,320

170,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

410,900

410,900

362,000

362,000

(938,199)

(1,372,605)

1,133,900

192,550

24,472,701
37,065,879

24,038,295
36,428,022

26,495,900
37,567,220

25,554,550
25,724,550

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
เงินมัดจาการซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ - สุทธิ

รวมสินทรัพย์
หนี ้สิน และส่วนของเจ้ าของ
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้โอนสิทธิเรียกร้ อง
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ
250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หน้ า 20 จาก 31

งบกาไรขาดทุน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท

รายการ

งวด 9 เดือน
ปี 2563

ตรวจสอบแล้ ว

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได้
รายได้ ดอกเบี ้ย

2,661,108

323,888

412,690

552,629

2,015

1,092,185

47,431

56,622

2,663,123

1,416,072

460,120

609,251

502,630

169,714

158,838

305,693

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากลูกหนี ้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้ อง

1,639,214

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้

2,141,844
521,279

169,714
1,246,359

158,838
301,282

305,693
303,558

5,562

-

-

-

515,717

1,246,359

301,282

303,558

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

81,310

56,336

54,780

-

กาไรสุทธิสาหรับปี

434,407

1,190,022

246,502

303,558

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(7) บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
ประกอบธุร กิ จอสังหาริ มทรั พย์ ที่ จังหวัดอุด รธานี ในนามโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ปั จจุบัน
คงเหลือบ้ านเพื่อขายจานวน 3 หลัง มีบ้านที่ลกู ค้ าเช่าซื ้อกับบริ ษัทจานวน 8 หลัง และบริ ษัทฯ มีที่ดิน
เปล่านอกโครงการจัดสรรอีก 12-2-41 ไร่ ติดถนนรอบเมือง ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี แบ่งเป็ นแปลงหน้ าพื ้นที่ 3-3-87 ไร่ ให้ เช่าที่ดินส่วนหนึง่ เพื่อประกอบการร้ านสะดวกซื ้อ ส่วน
ที่เหลือจะก่อสร้ างอาคารชันเดี
้ ยวให้ เช่าเพื่อจาหน่ายสินค้ าและอาหาร ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขออนุญาต
ก่อสร้ าง ส่วนแปลงหลังพื ้นที่ 8-2-54 ไร่ ยังไม่ได้ กาหนดรูปแบบการพัฒนา เบื ้องต้ นรอการก่อสร้ างใน
พื ้นที่แปลงหน้ าให้ แล้ วเสร็ จ
บริ ษัทอยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินแปลงหนึ่ง พืน้ ที่ 3-3-87 ไร่ ตังอยู
้ ่บนถนนรอบเมือง ตาบลหมากแข้ ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะก่อสร้ างอาคารเพื่อให้ เช่าเพื่อจาหน่ายสินค้ าและอาหาร
จดทะเบียนจัดตัง:้ 1 มิถนุ ายน 2550
ที่ตงส
ั ้ านักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว: 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท
รายชื่อกรรมการบริ ษัท: นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
หน้ า 21 จาก 31

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

สัดส่ วนการถือหุ้น

39,998

99.99%

2. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ

1

<0.01%

3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ

1

<0.01%

40,000

100.00%

รวม

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
ตรวจสอบแล้ ว
โดยบริษัท
30/09/2563 31/12/2562 31/12/2561 31/12/2560

รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,293,581

1,347,630

5,227,669

912,820

124,059

1,722,426

1,133,722

1,110,751

34,532,670

36,672,022

53,544,983

79,711,929

1,140,977

-

-

-

37,091,287

39,742,078

59,906,374

81,735,500

-

-

5,444,922

7,447,486

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ต้ นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

21,906,070

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

64,400,000

6,721,561

20,629,899

19,828,822

19,828,822

1,091

7,310,997

8,230,793

8,103,525

สิทธิในการใช้ สินทรัพย์

191,369

3

3

11,132

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

172,915

-

-

-

22,605

-

-

-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

29,015,611

22,605

22,605

510,601

รวมสินทรัพย์

66,106,898

27,963,504

33,527,144

100,301,566

14,347,259

12,707,688

3,292,642

16,759,621

เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ที่ ถึ ง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

-

15,760,137

-

เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั น้ จากบุ ค คลและกิ จ การที่

13,500,000

15,600,000

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หน้ า 22 จาก 31

หน่วย: บาท
งบการเงินที่ปิด
ตรวจสอบแล้ ว
โดยบริษัท
30/09/2563 31/12/2562 31/12/2561 31/12/2560

รายการ
เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่าส่วนที่หมุนเวียน

49,725

-

-

-

27,896,984

28,307,688

19,052,779

16,759,621

-

-

32,233,644

-

145,136

-

-

-

41,679

326,981

199,871

1,072,168

186,815

326,981

32,433,515

1,072,168

28,083,799

28,634,669

51,486,294

17,831,789

-

-

-

160,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

-

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 40,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

-

-

-

160,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 40,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

40,000,000

40,000,000

40,000,000

-

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

(6,776,900)

(5,729,086)

(2,852,776)

(594,724)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

38,023,100

39,070,914

41,947,224

164,205,276

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

66,106,898

67,705,582

93,433,518

182,037,065

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสิทธิการเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1,000 บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1,000 บาท

สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
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งบกาไรขาดทุน
หน่วย : บาท
งบการเงินที่ปิด
โดยบริษัท
งวด 9 เดือน
ปี 2563

รายการ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ก าไร (ขาดทุ น ) ก่ อนหั ก ต้ นทุ น ทาง
การเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่ อนหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

4.3

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

2,790,000
367,990
950,894
4,108,884

23,125,000
775,382
23,900,382

37,650,000
7,781,173
45,431,173

35,770,420
1,324,238
37,094,658

2,286,650
721,720
2,316,412
5,324,781
(1,215,897)

16,872,961
3,785,759
5,375,193
26,033,914
(2,133,531)

27,740,591
6,761,654
9,060,269
43,562,513
1,868,660

21,605,738
6,538,073
12,747,533
40,891,345
(3,796,687)

4,832
(1,220,729)

682,127
(2,815,658)

4,200,111
(2,331,451)

(3,796,687)

(1,220,729)

(2,815,658)

(2,331,451)

(3,796,687)

โครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ หลังการเข้ าทารายการ
ผู ้ถือหุ ้นปั จจุบน
ั

้ หุ ้นเพิม
ผู ้ทีจ
่ องซือ
่ ทุน

กลุม
่ ผู ้ถือหุ ้นใหม่

480 ล ้านหุ ้น

<= 240 ล ้านหุ ้น

<= 239 ล ้านหุ ้น

>= 50.05%

<= 25.03%

<= 24.92%

บริษัท มาสเตอร์คล
ู
่ แนล
อินเตอร์เนชัน
จากัด (มหาชน)

99.99%
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
โฮลดิง้ จากัด

99.99%
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

99.99%
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

99.99%
บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
อุดรธานี จากัด

49.00%
บริษัท เอช-ดู
(ประเทศไทย) จากัด
99.99%
บริษัท บริหารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
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99.99%
บริษัท อินโนว์ กรีน
ั่ จากัด
โซลูชน

4.4

ชื่อและข้ อมูลของผู้ลงทุนทีจ่ ะได้ รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด
ดูข้อ 4.2 ข้ อมูลโดยสรุปของบริ ษัท
(2) ชื่อ – นามสกุล: นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทต่าง ๆ:
ตาแหน่ ง
บริษัท
กรรมการบริษัท
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
กรรมการบริษัท
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จากัด
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
บริ ษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ: ไม่มี แต่ภายหลังจากการเข้ าทารายการนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ จะ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
5.1 บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
SS เป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 59,400,000 บาท ด้ วยหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น
บริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ ้น
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
5.2 บริ ษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU มูลค่า 92,250,000 บาท ด้ วยหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะ
เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
และจะชาระเป็ นเงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชาระค่าตอบแทนการรั บโอนกิจการ
ทังหมดของ
้
SS ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรื อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทาให้ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
รวมมูลค่าสิง่ ตอบแทนของทังสองรายการเท่
้
ากับ 151,650,000 บาท
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6. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกาหนดมูลค่ า
6.1 มูลค่าซื ้อขายกิจการทังหมดของ
้
SS
เนื่องด้ วย SS มีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญของบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จากัด (“CLH”)
99.99% และไม่มีหนี ้สิน จึงได้ ตกลงราคาซื ้อขายโดยอ้ างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ CLH ตามงบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดทาโดยผู้ขาย ปรับปรุ งเพิ่มด้ วยรายการกาไรที่เกิดขึ ้นแต่ยงั ไม่สามารถรับรู้
รายได้ ทางบัญชีได้ และหักออกด้ วยเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้ จ่ายไปหลังวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลู ค่า
59.51 ล้ านบาท ซึง่ ใกล้ เคียงกับราคาที่ตกลงซื ้อขาย 59.40 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเข้ าตรวจสอบสถานะของกิจการของ SS บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมค้ า คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จภายในเดือนมกราคม 2564
6.2 มูลค่าหุ้นของ CLU
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงราคาซื ้อขายโดยคิดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละประเภทแยกจากกันโดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บ้ านพร้ อมขาย – คิดมูลค่าตามต้ นทุนการก่อสร้ างจริ งทางบัญชี
(2) บ้ านภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ – คิดมูลค่าตามราคาเงินสดสุทธิ (ยอดเงินต้ นคงค้ าง) ของสัญญาเช่าซื ้อ
(3) ที่ดินเปล่าที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา - คิด 70% ของราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หักออก
ด้ วยหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
(4) ที่ดินพร้ อมอาคารคลับเฮ้ าส์ในโครงการสิทธารมย์ อุดรธานี - ไม่คิดมูลค่า
บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเข้ าตรวจสอบสถานะของกิจการของ SS บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมค้ า คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จภายในเดือนมกราคม 2564
7. ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ปั จจุบนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ จะ
ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ บริษัทฯ เข้ าทารายการ
8. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
เนื่องด้วยธุรกิจจาหน่ ายพัดลมไอน้ า พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงทาให้
อัตรากาไรลดต่าลง บริษทั ฯ จึงประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในธุรกิจอื่นทีม่ อี ตั รากาไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตทีด่ ใี นอนาคต
เข้าเสริม เพื่อเพิม่ ผลกาไรของบริษทั ฯ ให้ดขี น้ึ ซึง่ ธุรกิจของกลุ่มบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ มีอตั รากาไรและแนวโน้ม
ทีด่ ี สามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนทีเ่ พียงพอ ซึง่ ภายหลังจากการทารายการ บริษทั ฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สนิ เชื่อเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของกลุ่มบริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าทารายการยังคงมาจากธุรกิจปั จจุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ
ดาเนินการอยู่ ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศ ซึง่ บริษัทฯ มีความเชีย่ วชาญ ให้สอดคล้องกับความต้อ งการของตลาด โดยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เช่น โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึง่ จะสามารถทาให้ (1) ไม่มี
ฝุ่ นขนาดเล็กที่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย (PM2.5) ภายในอาคาร (2) ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนภายในอาคาร (3) กรองเชื้อโรคในอากาศ (4) ลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC-Volatile
Organic Carbon) เป็ นต้น ระบบนี้จะช่วยสร้างเพิม่ มูลค่าเพิม่ และสร้างความแตกต่างให้แก่อาคารสิง่ ปลูกสร้าง
โดยเฉพาะอาคารพักอาศัย ซึ่งกลุ่มบริษัทแคปปิ ตอล ลิ้งค์ มีอสังหาริมทรัพย์ท่พี ร้อมพัฒนาจานวนมาก และมี
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขายอีก ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ฯ มีตลาดรองรับทีแ่ น่นอน
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9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
(1) บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
SS
(2) บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรร
เพื่อตอบแทนการซื ้อหุ้นดังกล่าว และเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (1) รวมกันจะไม่เกิน 239 ล้ านหุ้น หากบริ ษัทฯ มี
หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรร จะชาระค่าตอบแทนบางส่วนเป็ นเงินสด ซึง่ เงินสดดังกล่าว
จะได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
10. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
(1) ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการที่จะเข้ าลงทุนเป็ นที่นา่ พอใจ
(2) ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(3) บริ ษัทฯ ได้ สง่ เอกสารตามข้ อ 7 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่ อง การอนุญาต
ให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว
11. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น
11.1 จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ของบริ ษัทฯ
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 239,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่
(1) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการโอนกิจการทังหมด
้
(2) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด
11.2 วิธีการกาหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ราคาหุ้นทีเ่ สนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขาย 108,000,000 บาท
จานวนหุ้นทีเ่ สนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 239,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่ บริ ษัท สาทร
สินทรัพย์ จากัด เพื่อ ชาระค่าตอบแทนในการโอนกิจการทัง้ หมด มูลค่า 59.40 ล้ านบาท และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด เพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
มูลค่า 92.25 ล้ านบาท กาหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ ร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันเสนอขาย ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายจะไม่
ต่ากว่า 0.45 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจะกาหนดวันเสนอขายภายหลังที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการ
11.3 วิธีการเสนอขายและจัดสรร
การเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
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(1)
(2)

เสนอขายอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจแสดงความจานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรรได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิมากกว่า
หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่จองซื ้อเกิน
สิทธิแต่ละราย ซึง่ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดาเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
(3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่ว่ากรณีใดจะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการ
ถือหุ้นของคนต่างด้ าว ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของ จานวนหุ้นที่ได้ ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
การเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกาหนดภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
12. วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นและแผนการใช้ เงิน
(1) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั
(2) ชาระค่าตอบแทนให้ กบั SS ในการรับโอนกิจการทังหมด
้
ให้ แก่บริษัทฯ
(3) ชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU
(4) รองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริ มทรัพย์
13. ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถอื หุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัดโดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
13.1 ผลกระทบต่ อราคาหุ้น (Price Dilution)
กรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (อ้ างอิงจากราคาปิ ดหุ้นของบริษัทฯ
วันที่ 18/12/2563)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = "(ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สทิ ธิจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุน x จานวนหุ้นเพิ่มทุน)" /"(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว +
จานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้)"
= 0.77 บาทต่อหุ้น
Price Dilution

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
= 17.20%
กรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จะกระทาภายหลังจากที่ได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ แล้ ว และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวัน
ทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution)
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13.2 ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคล
ในวงจากัด สัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลีย่ นแปลงไปดังนี ้
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo =
จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิม 480 ล้ านหุ้น
Qr =
จานวนหุ้นใหม่ทเี่ พิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลใน
วงจากัด 479 ล้ านหุ้น
ดังนัน้ Control Dilution =
Qr / (Qo+Qr)
=
479 / (480 + 479)
=
49.95%
13.3 ผลกระทบต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
เท่ากับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ตามเงินที่ได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนาไปใช้ ลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดผลกาไรกลับมาแก่ผ้ ถู ือหุ้น และจะทาให้ กาไรสุทธิ
ต่อหุ้นเพิ่มขึ ้นในที่สดุ
13.4 ความคุ้มค่ าที่ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้น
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะทาให้ กาไรต่อหุ้นลดลงร้ อยละ 49.95 ในช่วงแรก อย่างไรก็ตามเงินที่ได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนาไปใช้ ลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดผลกาไรกลับมาแก่ผ้ ถู ือหุ้น และจะทาให้ กาไรสุทธิ
ต่อหุ้นเพิ่มขึ ้นในที่สดุ บริ ษัทฯ มีความมัน่ ใจว่าจะสามารถทาให้ กาไรต่อหุ้นปรับเพิ่มสูงขึ ้นกว่าปั จจุบนั ได้
14. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
14.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
(1) ชาระค่าตอบแทนให้ กบั SS ในการรับโอนกิจการทังหมด
้
ให้ แก่บริษัทฯ
(2) ชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
(1) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปัจจุบนั
(2) รองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริ มทรัพย์
14.2 แผนการใช้ เงินและความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับไปมุง่ ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยคาดว่าจะใช้ เงินจานวนดังกล่าวทังหมด
้
ภายในปี 2564
14.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่ งเงินทุน
เพื่อมีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเงินทุนจานวนดังกล่าวจะเพียงพอรองรับการลงทุนในปี
2564
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14.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท
บริ ษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ มีความมัน่ คงมากขึ ้น และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ จะช่วยเสริ มกาไรของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
จากการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด และรายการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิงค์ อุดรธานี จากัดในครัง้ นี ้ ประเด็นธุรกิ จที่ควบรวมเป็ นธุรกิจที่ทางบริ ษัทฯ ไม่มี
ความเชี่ ยวชาญโดยตรงนัน้ ทางบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการควบรวมครัง้ นีเ้ ป็ นการควบรวมกิ จการที่มี
ทีมงานและผู้บริ หารในกิจการเดิมเข้ ามาร่ วมอยู่ด้วย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและทาให้ เกิดความต่อเนื่องใน
การดาเนินงาน อีกทังทางบริ
้
ษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
และประสบการณ์เป็ นที่ประจักษ์ ในด้ านธุรกิจการเงินที่สามารถกากับดูแล ให้ คาปรึกษาและข้ อแนะนาได้
14.5 ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้น
เดิมและบุคคลในวงจากัด
ราคาเสนอขายหุ้นแก่บคุ คลในวงจากัด เป็ นไปตามราคาตลาด พร้ อมด้ วยส่วนลด 10% แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ต่ากว่า
ราคาหุ้นละ 0.45 บาท ขณะที่ราคาเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมอยู่ที่ราคา 0.45 บาท ซึ่งต่ากว่าหรื อเท่ากับ
ราคาที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด จึงเป็ นราคาที่มีความเหมาะสม
14.6 เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ กิจการและหุ้นของบุคคลในวงจากัด จึงจาเป็ นที่ต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อไปชาระ
15. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
16. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
เนื่องด้ วยธุรกิจจาหน่ายพัดลมไอน ้า พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงทาให้ อตั รา
กาไรลดต่าลง บริ ษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอตั รากาไรสูง มีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีในอนาคตเข้ า
เสริ ม เพื่อเพิ่มผลกาไรของบริ ษัทฯ ให้ ดีขึ ้น ซึ่งธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ มีอตั รากาไรและแนวโน้ มที่ดี
สามารถเติบโตได้ หากมีเงิ นทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทารายการ บริ ษัทฯ จะจัดหาเงิ นทุนเข้ ามาให้
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิ จใหม่ โดยจะมุ่งเน้ นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้ สินเชื่อเป็ นหลัก และธุรกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นส่วนเสริ ม โดยโครงการที่อดุ รธานี จะทาให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ ประจาจากค่าเช่า และค่าผ่อน
ชาระตามสัญญาเช่าซื ้อที่อยูอ่ าศัย
ราคาของกิจการที่บริ ษัทฯ จะได้ มาถือว่ามีความเหมาะสม ได้ รับส่วนลดจากราคาตลาดของสินทรัพย์ และบริ ษัทฯ
ชาระด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ทาให้ เป็ นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
17. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 14. ข้ างต้ น
ไม่มี

หน้ า 30 จาก 31

18. คารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
(1) ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือ
หุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการบริ ษัท ฯ คนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้
เป็ นเหตุให้ กรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ
ฟ้องเรี ยกคื นประโยชน์ จากกรรมการบริ ษัทฯ นัน้ แทนบริ ษัท ฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(2) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลและศักยภาพของผู้ที่จะได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงแล้ วว่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ให้ เติบโตต่อไปได้
บริ ษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
-นพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผู้จดั การ

หน้ า 31 จาก 31

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ระหว่าง 15:00 ถึง 16:00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
144,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 120,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายจานวน 96,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 119,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 120,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 239,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 479,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

479,000,000

0.25

119,750,000

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 479,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท รวม 119,750,000 บาท ให้ แก่ 1) ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 2) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด (“SS”) และ 3) ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด (“CLU”) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
1) ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ าหุ้น

240,000,000

2:1

0.45

คณะกรรมการบริ ษัท

หุ้น
2) บริ ษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด
และผู้ถือหุ้นของ

หมายเหตุ

จะกาหนดภายหลัง
ไม่เกิน

-

239,000,000

บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์

ร้ อยละ 90 ของ

คณะกรรมการบริ ษัท

(โปรดดู

ราคาตลาด ณ วัน

จะกาหนดภายหลัง

หมายเหตุ)

เสนอขาย ทังนี
้ ้ไม่

อุดรธานี จากัด

ต่ากว่า
0.45 บาท

หน้ า 1 จาก 4

หมายเหตุ:
บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 239,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ได้ แก่
(1) บริษัท สาทรสินทรัพย์ จากัด เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทังหมด
้
มูลค่า 59,400,000 บาท โดยชาระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ
(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ อุดรธานี จากัด เพื่อ ชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมด
้
มูลค่า 92,250,000 บาท โดยชาระค่าตอบแทนด้ วย
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อชาระค่าซื ้อหุ้นทัง้ จานวน หรื อการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทาให้ กลุม่ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้ อยละ 25 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัท
ฯ จะชาระค่าตอบแทนบางส่วนเป็ นเงินสดที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

3.2 การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น
4. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. โดย
 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่................................
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริ ษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัดเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
1)

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของธุรกิจปั จจุบนั

2)

ชาระค่าตอบแทนให้ กบั SS ในการรับโอนกิจการทังหมด
้
ให้ แก่บริ ษัทฯ

3)

ชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
CLU

4)

รองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริ มทรัพย์

7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัทฯ ในธุรกิจปั จจุบนั
2)

ขยายลงทุนไปยังกลุม่ ใหม่ ได้ แก่ ธุรกิจการเงิน และอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อสร้ างผลกาไรแก่บริ ษัทฯ และเพื่อผลตอบแทนแก่ผ้ ู
ถือหุ้นในระยะยาว

8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
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บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจานวนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงิน
สารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และ
การจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่ม ทุนครั ง้ นีจ้ ะมีสิท ธิ รับเงิ นปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตัง้ แต่เมื่ อผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่ มทุนได้ รับการจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
8.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นตามสัดส่วนการถื อหุ้น และบุคคลในวงจากัดในครั ง้ นีอ้ าจส่งผล
กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี ้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจากัด สัดส่วน
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะเปลีย่ นแปลงไปดังนี ้
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิม 480 ล้ านหุ้น
Qr = จานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจากัด 479 ล้ านหุ้น
ดังนัน้ Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 479 / (480 + 479)
= 49.95%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
กรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (อ้ างอิงราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 18 ธันวาคม
2563)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย =

(0.93 480,000,000) + (0.45 240,000,000)
(

,

,

+

,

,

= 0.77 บาทต่อหุ้น
Price Dilution

=

0.93 - 0.77
0.93

= 17.20%

หน้ า 3 จาก 4

)

กรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด จะกระทาภายหลังจากที่ได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ แล้ ว
และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบด้ านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
10.ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน/ เดือน/ ปี
1

วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563

18 ธันวาคม 2563

2

วันก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มี สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น

26 มีนาคม 2564

ประจาปี 2564 (Record Date)
3

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

22 เมษายน 2564

4

วันก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บการจั ด สรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ น

29 เมษายน 2564

(Record Date)
5

วันที่จองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจากัด

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
-นพชัย วีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผู้จดั การ
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จะกาหนดภายหลัง

