สารสนเทศของบริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน)
เรื่องการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ฟิ นันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) ครั ง้ ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 กันยายน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท มัน่ คง
เคหะการ จากัด (มหาชน) (“MK” หรื อ “กิจการ”) ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ใน
ราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท ทังนี
้ ้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK จะ
ดาเนินการโดยการคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ ในการเข้ าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิ จการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการทา
รายการดังกล่าว จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วน ซึ่งได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK
อนึ่ง การเข้ าซือ้ หุ้นของ MK ดังกล่าวในครั ง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการซือ้ หรื อรั บโอนกิ จการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของ
บริ ษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ า
ข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ เรื่ องได้ มาหรื อ
จ าหน่ า ยไปฯ”) โดยเมื่ อ ค านวณตามงบการเงิ น รวม สิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 มี ข นาดรายการสูง สุด เท่ า กั บ
ร้ อยละ 208.83 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึง่ เมื่อ
นับรวมรายการได้ มาจาหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้ อยละ
208.83 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ถือเป็ นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัท
ย่อย กับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า ดังนัน้
บริ ษัทฯจึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย
ทันที และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่นบั รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และบริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการแต่งตังที
้ ่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มเติม และจัดส่งความเห็นดังกล่าวและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการซื ้อหุ้น ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของการเข้ าทารายการ มีดงั นี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วน ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK โดยบริ ษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับจะก่อนสาเร็ จครบถ้ วนและสามารถเข้ า
ทารายการได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
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2.

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซื ้อ:

บริ ษัทฯ

ผู้ขาย:

ผู้ถือหุ้นสามัญของ MK รายอื่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทฯ ทีต่ อบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ :

จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของ MK ตามรายชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแสดง
รายชื่ อผู้ถือหุ้นจานวน 22 รายนัน้ มีนิติบุคคลจานวน 3 ราย ที่ไม่สามารถหาข้ อ มูล
เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบได้ สาหรับรายชื่อที่เหลือนัน้ จากการตรวจสอบเบื ้องต้ นไม่พบว่ า
มีความเกี่ยวข้ องเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา ประเภท และขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคา
ไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท โดยการคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการ
เข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยการทารายการดังกล่าว จะเกิดขึ ้นเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนสาเร็ จครบถ้ วน ซึ่งได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯให้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ของ MK
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั MK มีหลักทรัพย์ 3 ประเภท ได้ แก่ 1) หุ้นสามัญ 2) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ของ MK และบริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ซึ่งมีราคาใช้
สิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอซื ้อต่อหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 3.10 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดี ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ อาจมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว เพื่อซื ้อหุ้น
สามัญเป็ นจานวนไม่เกิน 6,500,000 หุ้น และ 3) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน โดยบริ ษัทฯ มีการถือหุ้นใน MK เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 205,127,018 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
MK ซึง่
เท่ากับ 1,091,205,066 หุ้น
ดังนัน้ หลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อในครัง้ นี ้ จึงได้ แก่ หุ้นสามัญของ MK จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 892,578,048
หุ้น ซึง่ ประกอบด้ วย ส่วนต่างของจานวนหุ้นสามัญของ MK ที่ชาระแล้ วทังหมด
้
กับจานวนหุ้นสามัญของ MK ที่ถือ
โดยบริ ษัทฯ ก่อนการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ในครัง้ นี ้ ที่จานวน 886,078,048 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญของ MK ที่
อาจเกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ อีกจานวน 6,500,000 หุ้น ดังนัน้ หากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทฯ
พิจารณาตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
บริ ษัทฯ จะเป็ นถือหุ้นใน MK คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของทุนชาระ
แล้ วของ MK และร้ อยละ 100.00 ของสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ MK โดย MK จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ จะพิจารณาดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการแก้ ไข
สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ เป็ นไปเกณฑ์ตอ่ ไป
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3.2

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ีจะได้ มา
หากมีผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน MK คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนชาระแล้ วของ
MK และ MK จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับ MK สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ณ 25 กันยายน 2563
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว ณ 25 กันยายน 2563
คณะกรรมการ
รายชื่อ
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

น.ส. ดุษฎี ตันเจริ ญ
นาง สุธิดา สุริโยดร
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล
นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
นาย ชัยยพล ทิมสุธีพนั ธ์
นาง มาลัย รัชตสวรรค์
นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ FNS
ที่เป็ นกรรมการของ MK
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล

: MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าและบริ การ
: 1,117,211,195 บาท
: 1,091,205,066 บาท
: รายชื่อคณะกรรมการของ MK ณ 25 กันยายน 2563 มีดงั นี ้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่ วนการถือหุ้นใน MK
ณ 25 กันยายน 2563
ไม่มี
ไม่มี
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรกของ MK
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MK ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อ 31 มีนาคม 2563
ลาดับ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
1.
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
2.
นาย ประทีป ตังมติ
้ ธรรม
3.
บริ ษัท ซีพีดี แอสเซท จากัด
4.
บริ ษัท ซีพีดี โฮลดิ ้ง จากัด
5.
EMINENT EXPERT LIMITED
6.
WISDOM LEADER VENTURES LIMITED
7.
บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
8.
นายแพทย์ เอื ้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
9.
บริ ษัท บีซีเอช พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
10.
น.ส. ปิ ยะศรี ตันติวตั นะ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3

จานวนหุ้น (หุ้น)
205,127,018
133,359,982
60,492,171
60,000,000
54,362,000
52,171,368
43,876,920
30,764,140
26,829,270
24,548,970

ร้ อยละ
18.80
12.22
5.54
5.50
4.98
4.78
4.02
2.82
2.46
2.25

ประเภท และขนาดของรายการ
การเข้ าทารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ โดยมี
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี ้
เกณฑ์ การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

วิธีการคานวณ
=

มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ MK ตาม
สัดส่วนที่ได้ มา1/ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม2

=

81.20%3 x 6,652.49 ล้ านบาท/ 2,586.77 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 208.83

=

ก าไรสุท ธิ ข อง MK 12 เดื อ นล่า สุด ตามสัด ส่ว นที่ ได้ ม า 1/
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ 12 เดือนล่าสุด 2
ไม่สามารถค านวณได้ เนื่ องจากก าไรสุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ 12
เดือนล่าสุดมีคา่ ติดลบ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

=

มู ลค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน / มู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ร วมตามงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ2
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4. เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯออกให้

=

2,766.99 ล้ านบาท/ 4,343.29 ล้ านบาท

=

ร้ อยละ 63.71

=

ไม่มีกรณีดงั กล่าว

หมายเหตุ:
1.
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ MK สิ้ นสุด วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
2.
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิ้ นสุด วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2563
3.
คานวณจากสัดส่วนการถือหุ้นส่วนที ่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นรายอืน่ ทัง้ หมด

จากการคานวณข้ างต้ น การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ ร้ อยละ 208.83 ของมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งเมื่อนับรวมรายการได้ มา
จาหน่ายไปในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้ อยละ 208.83 ตาม
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ และจัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัท
ย่อย กับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 50 หรื อสูงกว่า
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ ตามรายละเอียดที่กาหนดในประกาศเรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ
4.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชาระเงิน
4.1. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
ไม่เกิน 2,766,991,949 บาท
4.2. เงื่อนไขในการชาระเงิน
เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์จะทาการชาระราคาให้ แก่ผ้ ตู อบรับคาเสนอซื ้อโดย
กาหนดเวลาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องจะระบุในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไป

5.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ จี ะได้ มา
หุ้นสามัญของ MK จานวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท

6.

เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ MK จานวนไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท คิดเป็ น
มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมทังสิ
้ ้น เท่ากับ 2,766,991,949 บาท โดยราคาเสนอซื ้อสูงกว่าราคาตลาดร้ อยละ 7.04 ทังนี
้ ้
ราคาตลาด ได้ แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของ MK ย้ อนหลัง 15 วันทาการ ก่อนวันที่ 25 กันยายน
2563 (“ราคาถัวเฉลี่ยฯ”) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 2.90 บาท โดยในส่วนของการกาหนดราคาหุ้นที่สงู กว่าราคาตลาดนัน้
เพื่อจูงใจให้ ผ้ ถู ือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับคาเสนอซื ้อของบริ ษัทฯ
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7.

ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ
1)

2)

3)

มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากกาไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปั นผล ในอัตราที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็ นบริ ษัทที่มีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโต
ต่อไปในอนาคต
เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิ จอสังหาริ ม ทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบธุร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ทงประเภทที
ั้
่อยูอ่ าศัย และประเภทคลังสินค้ าและโรงงานให้ เช่า รวมถึงธุรกิจการให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ซึง่ MK ได้ เริ่ มเข้ าไปลงทุนในปี 2562 โดย
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ซึง่ ได้ รับปั จจัยบวกจากการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มการดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ ้น โครงสร้ างประชากรที่มีสดั ส่วนผู้สงู อายุ
มากขึ ้น และโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คาดว่าจะส่งผลให้ ธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น
การมีอานาจบริ หารจัดการกิจการของ MK ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื่องจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
3.1 บริ ษัทฯ มีสิทธิ ออกเสียงอย่างมีนยั สาคัญใน MK ตัวอย่างเช่น หากบริ ษัทฯ สามารถซื ้อหุ้นสามัญ
ของ MK เพิ่มเติมจนมีสดั ส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
MK จะ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถออกเสียงคัดค้ านในการพิจารณาอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MK ใน
เรื่ องที่มีความสาคัญ ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ เรื่ องดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมั ติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การควบกิจการ เป็ นต้ น
3.2

โดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ MK ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเพิ่มขึ ้นภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ซึ่งจะช่วยให้
บริ ษัทฯ สามารถกาหนดนโยบายการบริ หารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไป
ตามแนวทางการการบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ ดียิ่งขึ ้น

8.

แหล่ งเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

9.

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
การทารายการในครัง้ นี ้ มีเงื่อนไขบังคับก่อน ได้ แก่ การได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯให้ เข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ MK

10.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้ องกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้ พิจารณาประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK แล้ ว มีความเห็นว่าการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทังหมด
้
ในครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7
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11.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการตามข้ อ 10
-ไม่มี-
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