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ชี ้แจงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติมรายละเอียด)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัท") ขอชี ้แจงให้ ทราบว่า ทางบริ ษัทได้ รับทราบ ข้ อมูล การซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทผ่านกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) โดยบริ ษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) ( “DNA”) ได้ เข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท จานวน 100 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.32 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ในราคาเฉลีย่
หุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 180.00 ล้ านบาท โดยเป็ นการซื ้อจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ นางสาว พรพิน ชัยวิกรัย
จานวน 50 ล้ านหุ้น และนางสาว โสพิน ชัยวิกรัย จานวน 50 ล้ านหุ้น โครงสร้ างการถือหุ้นก่อนและหลังรายการดังกล่าวมีดงั นี ้
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บริษ ัท ดีเอ็ นเอ 2002 จำก ัด (มหำชน)
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ก่อนกำรเปลีย
่ นแปลง
(** แสดงข ้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 58)
จำนวนหุน
้
%
179,380,100
177,221,000
145,530,000
51,948,000
51,290,000
45,000,000
650,369,100
551,679,378
1,202,048,478

14.92%
14.74%
12.11%
4.32%
4.27%
3.74%
54.11%
0.00%
45.89%
100.00%

หล ังกำรเปลีย
่ นแปลง
จำนวนหุน
้
%
129,380,100
127,221,000
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51,290,000
45,000,000
550,369,100
100,000,000
551,679,378
1,202,048,478

10.76%
10.58%
12.11%
4.32%
4.27%
3.74%
45.79%
8.32%
45.89%
100.00%

ทังนี
้ ้ ภายหลังจากรายการดังกล่าว DNA จะเสนอชื่อตัวแทนของ DNA เพื่อรับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท อย่างน้ อย 1 ท่าน
โดยเป็ นไปตามขันตอนการพิ
้
จารณาแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติมของบริ ษัท ทังนี
้ ้การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแต่อย่างใด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(กาพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการเงิน

