ที่ ตฟ. 19/2560

เรื่ อง

เรี ยน

13 พฤศจิกายน 2560

1.การซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลอื่น
2.การรับโอนกิจการของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด (บริ ษัทย่อย)
3.การแต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทฯ
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 ได้ พิจารณาและมีมติในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1.อนุมัตกิ ารซือ้ หุ้นสามัญบริษัท เฟมไลน์ จํากัด (บริษัทย่ อย) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และจาก
บุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

:

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ซือ้
ผู้ขาย

:
:

บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
นางชัยลดา ตันติเวชกุล / นายชัยลดล โชควัฒนา /
นายวิชา ลดาลลิตสกุล / นางลัดดา โชควัฒนา
ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ :
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ ง
บมจ. ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี
บจ.เฟมไลน์
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการผู้จดั การ
นายชัยลดล โชควัฒนา
กรรมการ
นายวิชา ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผู้อํานวยการ
รองประธานกรรมการ
นางลัดดา โชควัฒนา เป็ นมารดาของนางชัยลดา ตันติเวชกุลและนายชัยลดล โชควัฒนา

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
:
(5) รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
ชื่อบริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้ ว :
จํานวนหุ้นสามัญที่ซือ้

:

ราคาซือ้ ต่ อหุ้น

:

(6) สัดส่ วนการถือหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้นก่ อนการได้ มา :
สัดส่ วนการถือหุ้นหลังการได้ มา :
(7) มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน

:

การซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
บริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด
นายหน้ าตัวแทนและรับจ้ างทําโฆษณา
4,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
5,403 หุ้น โดยซื ้อจาก
-บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
จํานวน 4,006 หุ้น
-บุคคลอื่น
จํานวน 1,397 หุ้น
2,870 บาท ( ซึง่ เป็ นราคาของมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่
30 กันยายน 2560 จํานวน 4,870.52 บาท หักด้ วยเงินปั นผล
ที่ผ้ ขู ายได้ รับแล้ วในอัตราหุ้นละ 2,000 บาท )
หุ้นสามัญจํานวน 34,594 หุ้น คิดเป็ น 86.48% ของ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 39,997 หุ้น คิดเป็ น 99.99% ของ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท
รวมเป็ นเงินจํานวน 15,506,610 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้เสนอขาย
จํานวนหุ้น
(หุ้น)
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
1,406
นายชัยลดล โชควัฒนา
1,000
นายวิชา ลดาลลิตสกุล
1,400
นางลัดดา โชควัฒนา
200
รวม
4,006

ราคาหุ้น
(บาท/หุ้น)
2,870
2,870
2,870
2,870

จํานวนเงิน
(บาท)
4,035,220
2,870,000
4,018,000
574,000
11,497,220

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
3.52
2.50
3.50
0.50
10.02

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
1,397

ราคาหุ้น
(บาท/หุ้น)
2,870

จํานวนเงิน
(บาท)
4,009,390

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
3.49

ซือ้ จากบุคคลอื่น
รวม

(8) สรุ ปฐานะทางการเงินของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด :
งบการเงิน
(หน่ วย: พันบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น (บาท)

ปี 2558

ปี 2559

435,825
240,872
194,953
4,000
344,377
44,014
1,100.35

476,255
268,495
207,760
4,000
346,427
47,584
1,189.59

(9) วัตถุประสงค์ ของการทํารายการ :
(10) แหล่ งเงินทุนที่ใช้

:

ณ สิน้ สุดไตรมาสที่ 3 ปี 2560
383,372
188,538
194,834
4,000
240,117
26,851
671.27

เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจ และคาดว่าจะได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

(11) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ
: รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ
ขนาดรายการ
: 11,497,220 บาท (เท่ากับ 1.04% ของNTAของบริ ษัทฯ)
เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ ซึง่ มีขนาด
รายการมากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท
หรื อมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้ วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 0.03% ของ NTA ของ
บริ ษัทฯ ประมาณ 0.33 ล้ านบาท และ 3% ของ NTA
ประมาณ 33.07 ล้ านบาท ดังนันขนาดของรายการข้
้
างต้ น
จึงต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(12) การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์
ขนาดรายการ
: ตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ได้ คา่ สูงสุด
เท่ากับ 6.08% จึงไม่เข้ าข่ายหลักเกณฑ์การได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
(13) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ เสียและ/หรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม และไม่ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(14) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
เห็นควรอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด จํานวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท
รวมเป็ นเงินจํานวน 15,506,610 บาท โดยซื ้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและจากบุคคลอื่นตามที่เสนอมา
เนื่องจากเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย รวมทังเป็
้ นการเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจ และคาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
(15) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริษัทที่แตกต่ างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี –

2.อนุมัตกิ ารรั บโอนกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด (บริษัทย่ อย) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้ โอนกิจการของ
บริ ษัท เฟมไลน์ จํากัดมายังบริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และปิ ดกิจการของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิเรื่ องการโอนกิจการและการปิ ดกิจการ ในต้ นเดือนธันวาคม 2560 และจะดําเนินการโอนกิจการและปิ ดกิจการ
แล้ วเสร็ จประมาณต้ นเดือนมกราคม 2561
คณะกรรมการบริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการรับโอนกิจการของ
บริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด เนื่องจากบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัดเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯได้ เข้ าถือหุ้น 99.99% และธุรกิจของ
บริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด คล้ ายคลึงกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนัน้ การรับโอนกิจการของบริ ษัท เฟมไลน์ จํากัด จะช่วย
เพิ่มศักยภาพ ขยายฐานลูกค้ าและสร้ างความเข้ มแข็งในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังเพิ
้ ่มโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
.

3.อนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
นายวิชา ลดาลลิตสกุล

ตําแหน่ งเดิม
รองกรรมการผู้อํานวยการ

ตําแหน่ งใหม่
กรรมการผู้อํานวยการ

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

กรรมการผู้จดั การ
และผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

รองกรรมการผู้อํานวยการ
และผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

นายอนุพล ภูวพูนผล

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารธุรกิจ

กรรมการผู้จดั การ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
มาลี สีลาศิริวงศ์
(นางมาลี สีลาศิริวงศ์)
กรรมการ

