ที่ CMC สล. 016/2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน

การเข้าซือ้ หุน้ และการปรับโครงสร้างการถือหุน้ บริษัท แคนนาบิเทค จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1) อนุมัติ ก ารเข้า ซือ้ หุ้น จากนายวิ เชี ย ร แพทยานัน ท์ จ านวน 248 หุ้น มูลค่า หุ้น ละ 100 บาท นายวรัทภพ
แพทยานันท์ จานวน 248 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และนายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล จานวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมจานวนหุน้ ที่บริษัทเข้าถือหุน้ เป็ นจานวน 497 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิน 49,700 บาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 99.4 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ เนื่องจากเป็ น
การซือ้ หุน้ จากนายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการผูจ้ ัดการ และนายวรัทภพ แพทยานันท์ ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ของ
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) และยังเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท แคนนาบิเทค จากัด สัดส่วนร้อยละ 99.2
ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด จึงเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) ซึง่ มีมลู ค่ารายการเกี่ยวโยงเท่ากับ 49,700 บาท ซึง่ น้อยกว่า 1 ล้านบาท และ
ถือเป็ นมูลค่าที่นอ้ ยกว่า 0.03%NTA (เท่ากับ 812,764.50 บาท) จึงถือเป็ นรายการขนาดเล็ก บริษัทไม่มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผย
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 0.001 (อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนของบริษัท แคนนาบิเทค จากัด (ซึ่งมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ
99.4) จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มศักยภาพ
สาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท แคนนาบิเทค จากัด ในการดาเนินงานกลุม่ ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(รวมเรียกว่า “ประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไป”)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายวิเชียร แพทยานันท์(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

