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สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  
เร่ืองการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
25 กนัยายน 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มัน่คง
เคหะการ จ ากัด (มหาชน) (“MK” หรือ “กิจการ”) ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอื่นทัง้หมด รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ใน
ราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,766,991,949 บาท ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK จะ
ด าเนินการโดยการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการท า
รายการดงักลา่ว จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ให้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK  

อนึ่ง การเข้าซือ้หุ้ นของ MK ดังกล่าวในครัง้นี ้เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ   
บริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ เร่ืองได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ”) โดยเมื่อค านวณตามงบการเงินรวม สิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2563 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 
ร้อยละ 208.83 ของมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึง่เมื่อ
นบัรวมรายการได้มาจ าหนา่ยไปในระยะเวลาระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ขนาดรวมของรายการสงูสดุจะยงัคงเทา่กบัร้อยละ 
208.83 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ  ถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ย่อย กบับริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า ดงันัน้ 
บริษัทฯจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) โดย
ทนัที และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ โดยต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องด าเนินการแต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มเติม และจดัสง่ความเห็นดงักลา่วและสารสนเทศ
เก่ียวกบัการซือ้หุ้น ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดของการเข้าท ารายการ มีดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วน ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK โดยบริษัทฯ คาดว่าเง่ือนไขบงัคบัจะก่อนส าเร็จครบถ้วนและสามารถเข้า
ท ารายการได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ซือ้: บริษัทฯ 

ผู้ขาย:  ผู้ ถือหุ้นสามญัของ MK รายอื่นทีไ่มใ่ช่บริษัทฯ ทีต่อบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

ความสมัพนัธ์: จากการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นของ MK ตามรายช่ือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นล่าสดุ เมื่อ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแสดง
รายช่ือผู้ ถือหุ้นจ านวน 22 รายนัน้ มีนิติบุคคลจ านวน 3 ราย ที่ไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบได้ ส าหรับรายช่ือที่เหลือนัน้ จากการตรวจสอบเบือ้งต้นไมพ่บว่า
มีความเก่ียวข้องเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ   

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะได้มา ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอื่นทัง้หมด รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคา
ไมเ่กินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท โดยการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด 
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ ในการ
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยการท ารายการดงักล่าว จะเกิดขึน้เมื่อ
เง่ือนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯให้เข้าซือ้หุ้นสามญั
ของ MK 

ทัง้นี ้ปัจจุบนั MK มีหลกัทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) หุ้นสามญั 2) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ของ MK และบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ซึ่งมีราคาใช้
สทิธิเทา่กบั 4.00 บาท ตอ่หุ้น สงูกวา่ราคาเสนอซือ้ตอ่หุ้นในครัง้นี ้ซึง่มีราคาไมเ่กิน 3.10 บาทตอ่หุ้น อยา่งไรก็ดี ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เพื่อซือ้หุ้น
สามญัเป็นจ านวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น และ 3) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลกัประกัน โดยบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน MK เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 205,127,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ MK ซึง่
เทา่กบั 1,091,205,066 หุ้น  

ดงันัน้ หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าซือ้ในครัง้นี ้จึงได้แก่ หุ้นสามญัของ MK จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 892,578,048 
หุ้น ซึง่ประกอบด้วย สว่นตา่งของจ านวนหุ้นสามญัของ MK ที่ช าระแล้วทัง้หมด กบัจ านวนหุ้นสามญัของ MK ที่ถือ
โดยบริษัทฯ ก่อนการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ในครัง้นี ้ที่จ านวน 886,078,048 หุ้น รวมกบัหุ้นสามญัของ MK ที่
อาจเกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิอีกจ านวน 6,500,000 หุ้น ดงันัน้ หากผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทฯ 
พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด บริษัทฯ จะเป็นถือหุ้นใน MK คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทนุช าระ
แล้วของ MK และร้อยละ 100.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ MK โดย MK จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
สดัสว่นการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยให้เป็นไปเกณฑ์ตอ่ไป 
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3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

หากมีผู้ตอบรับค าเสนอซือ้ทัง้หมด บริษัทฯ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน MK คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุช าระแล้วของ 

MK และ MK จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบั MK สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : MK ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วย  
1) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
2) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ 

ทนุจดทะเบียน ณ 25 กนัยายน 2563 : 1,117,211,195 บาท 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ณ 25 กนัยายน 2563 : 1,091,205,066 บาท 
คณะกรรมการ : รายช่ือคณะกรรมการของ MK ณ 25 กนัยายน 2563 มีดงันี ้

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นาย สเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 
นาย วรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

น.ส. ดษุฎี ตนัเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

นาง สธิุดา สริุโยดร กรรมการ 
น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการ 
นาย อฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย ชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาง มาลยั รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ธีรพนัธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ FNS  
ที่เป็นกรรมการของ MK 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน MK 
ณ 25 กนัยายน 2563 

นาย วรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ไมม่ี 
น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ ไมม่ี 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรกของ MK  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของ MK ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ เมื่อ 31 มีนาคม 2563 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1.  บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 205,127,018 18.80 
2.  นาย ประทีป ตัง้มติธรรม 133,359,982 12.22 
3.  บริษัท ซีพีดี แอสเซท จ ากดั 60,492,171 5.54 
4.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิง้ จ ากดั 60,000,000 5.50 
5.  EMINENT EXPERT LIMITED 54,362,000 4.98 
6.  WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78 
7.  บริษัท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 43,876,920 4.02 
8.  นายแพทย์ เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ 30,764,140 2.82 
9.  บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 26,829,270 2.46 
10.  น.ส. ปิยะศรี ตนัติวตันะ 24,548,970 2.25 

ที่มา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.3 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ = มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของ MK ตาม
สดัสว่นที่ได้มา1/ มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม2 

 = 81.20%3 x 6,652.49 ล้านบาท/ 2,586.77 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 208.83 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธิของ MK 12 เดือนล่าสุด ตามสัดส่วนที่ได้มา1/ 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 12 เดือนลา่สดุ 2 

  ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ 12 
เดือนลา่สดุมีคา่ติดลบ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ2 
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 = 2,766.99 ล้านบาท/  4,343.29 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 63.71 

4. เกณฑ์มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯออกให้ = ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 

หมายเหต:ุ 
1. อา้งอิงจากงบการเงินรวมของ MK ส้ินสดุ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 

2. อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสดุ วนัที ่30 มิถนุายน 2563 

3.  ค านวณจากสดัส่วนการถือหุ้นส่วนที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นรายอืน่ทัง้หมด  

จากการค านวณข้างต้น การเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีขนาดของรายการสงูสดุเทา่กบั ร้อยละ 208.83 ของมลูคา่ตาม
บญัชีของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งเมื่อนบัรวมรายการได้มา
จ าหนา่ยไปในระยะเวลาระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ขนาดรวมของรายการสงูสดุจะยงัคงเทา่กบัร้อยละ 208.83 ตาม
เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ และจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอ่ย กบับริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัให้มีการประชุม      
ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ 

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการช าระเงนิ 

4.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

4.2. เงื่อนไขในการช าระเงนิ 

เมื่อสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะท าการช าระราคาให้แก่ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้โดย

ก าหนดเวลาและรายละเอียดที่เก่ียวข้องจะระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตอ่ไป 

5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

หุ้นสามญัของ MK จ านวนไมเ่กิน 892,578,048 หุ้น มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,766,991,949 บาท 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ MK จ านวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท คิดเป็น

มลูค่าสิ่งตอบแทนรวมทัง้สิน้ เท่ากบั 2,766,991,949 บาท โดยราคาเสนอซือ้สงูกว่าราคาตลาดร้อยละ 7.04 ทัง้นี ้

ราคาตลาด ได้แก่ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ MK ย้อนหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัที่ 25 กนัยายน 

2563 (“ราคาถวัเฉลี่ยฯ”) ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 2.90 บาท โดยในสว่นของการก าหนดราคาหุ้นที่สงูกว่าราคาตลาดนัน้ 

เพื่อจงูใจให้ผู้ ถือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้ของบริษัทฯ 
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7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

1) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากสว่นตา่งราคาหลกัทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ในอตัราที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทที่มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโต
ตอ่ไปในอนาคต 

2) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้ประเภทที่อยูอ่าศยัและประเภทคลงัสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงธุรกิจการให้บริการ
ด้านสขุภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ซึง่ MK ได้เร่ิมเข้าไปลงทนุในปี 2562 โดย
บริษัทฯ เลง็เห็นวา่ธุรกิจบริการด้านสขุภาพเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึง่ได้รับปัจจยับวกจากการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการดแูลป้องกนัสขุภาพเพิ่มขึน้ โครงสร้างประชากรที่มีสดัสว่นผู้สงูอายุ
มากขึน้ และโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ (Medical Tourism) ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คาดวา่จะสง่ผลให้ธุรกิจบริการด้านสขุภาพเป็นท่ีต้องการมากขึน้  

3) การมีอ านาจบริหารจดัการกิจการของ MK ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ เนื่องจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
3.1 บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงอย่างมีนยัส าคญัใน MK ตวัอย่างเช่น หากบริษัทฯ สามารถซือ้หุ้นสามญั

ของ MK เพิ่มเติมจนมีสดัสว่นการถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ MK จะ

สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถออกเสียงคดัค้านในการพิจารณาอนมุตัิของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ  MK ใน

เร่ืองที่มีความส าคญั ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนดให้เร่ืองดงักลา่วต้องได้รับอนมุัติ

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การควบกิจการ เป็นต้น  

3.2 โดยทัว่ไป บริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของ MK ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึน้ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ซึ่งจะช่วยให้

บริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามแนวทางการการบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้  

8. แหล่งเงนิทุน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ/หรือ วงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

9. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การท ารายการในครัง้นี ้มีเง่ือนไขบงัคบัก่อน ได้แก่ การได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯให้เข้าซือ้หุ้น
สามญัของ MK 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 25 กันยายน 2563 ได้พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK แล้ว มีความเห็นวา่การเข้าซือ้หุ้นสามญัของ MK ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอื่นทัง้หมด
ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7 
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11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการตามข้อ 10 

-ไมม่ี- 

 

 


