คำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท มั่นคงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อ

บริษัท ฟิ นันซ่ ำ จำกัด (มหำชน)

ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อและตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

สาระสาคัญของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่ วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 1

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรียมคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษำอื่น

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อกับกิจกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อกรรมกำรของกิจกำร

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 8

5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4

ส่ วนที่ 5

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 10

รายละเอียดของกิจการ
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกำร

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1

2. แผนกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเข้ ำครอบงำกิจกำร

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 7

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 1

2. วิธีกำรรับซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7

3. วิธีกำรชำระรำคำ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 7

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้ แล้ ว

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 9

5. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 10

6. กำรกำหนดรำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 11

7. กำรได้ ห้ นุ ก่อนกำรทำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 11

8. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 12

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 5 หน้ ำ 1

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 หนังสือยืนยันให้ การสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2 วิธีตอบรับคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ ม
(1) ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(2) แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(3) หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(4) แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ทนี่ ำมำเสนอขำย
เอกสารแนบ 3

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ ม
(1) ขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
(2) แบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
(3) หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 4

วิธีตอบรับคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ มสาหรับ NVDR
(1) ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
(2) แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
(3) หนังสือมอบอำนำจเพื่อกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
(4) แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ทนี่ ำมำเสนอขำยสำหรับ NVDR

เอกสารแนบ 5

แบบคาขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถอื หลักทรัพย์

เอกสารแนบ 6

แบบคาขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กบั
สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 7

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

แบบ 247-4

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
(ข้ อเสนอที่ระบุไว้ ในคำเสนอซื ้อนี ้ เป็ นรำคำเสนอซื ้อและระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลง
เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
เรี ยน

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

ข้ ำพเจ้ ำ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) ขอเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร
จำกัด (มหำชน) (“กิจการ”) ตำมรำยละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1
สาระสาคัญของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วันที่ย่ นื คาเสนอซือ้
12 พฤศจิกำยน 2563
2. ชื่อผู้ทาคาเสนอซือ้
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน)
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้ ” หรื อ “ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ”)
4. วัตถุประสงค์ ในการทาคาเสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จำนวน 205,127,018 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
18.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
กิจกำร โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อมีควำมประสงค์ที่จะเข้ ำลงทุนและถือหุ้นสำมัญ เพิ่มเติมในกิจกำร เนื่องจำกเล็งเห็นถึง
โอกำสในกำรเติ บ โตของกิ จ กำรในธุ ร กิ จ อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ อ ยู่อ ำศัย เพื่ อ ขำยและให้ เ ช่ ำ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
อสังหำริ มทรัพย์ ประเภทคลังสินค้ ำและโรงงำนให้ เช่ำ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตทำงธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ช่วยกระจำยควำมเสีย่ ง และลดกำรพึ่งพิงในธุรกิจหลักทรัพย์และกำรลงทุนซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ดี
ยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อยังเล็งเห็นว่ำธุรกิ จบริ กำรทำงกำรแพทย์และส่งเสริ มสุขภำพ (Wellness and
Medical Retreat) ซึ่งกิจกำรได้ เริ่ มลงทุนในช่วงปลำยปี 2562 และคำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยใน
ไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 จะเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภำพที่จะเติบโตในอนำคตอย่ำงยัง่ ยืน และเป็ นธุรกิจที่เสริ มสร้ ำงควำม
หลำกหลำยของแหล่งรำยได้ ของกิจกำรในอนำคต
ทังนี
้ ้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ครัง้ ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้ นสำมัญทังหมดที
้
่เหลือของกิจกำรซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรำย
อื่นทังหมดจ
้
ำนวน 886,078,048 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิด
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 1

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

เป็ นร้ อยละ 81.20 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร โดยกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อ
ครอบง ากิ จ การ”) ต่อ มำ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ของผู้ท ำค ำเสนอซื อ้ ครั ง้ ที่ 1/2563 ซึ่ ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 10
พฤศจิกำยน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของกิ
้
จกำร โดยกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ กิจกำรมีหลักทรัพย์ สองประเภท ได้ แก่ (1) หุ้นสำมัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญโดยมีรำยละเอียดดังนี ้
5.1

หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อ กิจกำรมีห้ นุ สำมัญที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
1,091,205,066 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท โดยหุ้นสำมัญของกิจกำร 1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงเท่ำกับ 1 เสียง
ผู้ทำคำเสนอซื ้อถือหุ้นในกิจกำรจำนวนรวมทังสิ
้ ้น 205,127,018 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร โดยผู้ทำคำ
เสนอซื อ้ จะท ำค ำเสนอซื อ้ หุ้ นสำมัญ ทัง้ หมดที่ เ หลื อ ของกิ จ กำรซึ่ ง ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ นรำยอื่ น รวมทั ง้ สิ น้
886,078,048 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 81.20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ
81.20 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร

5.2

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซือ้ กิ จกำรมีใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ จำนวน 26,000,000
หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของกิจกำรเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของกิจกำรซึ่งออกให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของกิจกำรและพนักงำนของบริ ษัทย่อยของกิจกำร
ครั ง้ ที่ 1 (MK-WA) (“ใบส าคั ญแสดงสิ ท ธิ ” ) จำนวนทัง้ หมด 26,000,000 หน่วย โดยมีอัต รำใช้ สิท ธิ ข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่รำคำใช้ สิทธิเท่ำกับ 4.00 บำทต่อหุ้น
โดยสำมำรถใช้ สทิ ธิได้ ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคม ซึง่ วันใช้ สทิ ธิวนั แรก คือ
วันที่ 15 มีนำคม 2563 และวันใช้ สทิ ธิวนั สุดท้ ำย คือ วันที่ 15 ธันวำคม 2566
ทังนี
้ ้ นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ ในฐำนะบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน 1,300,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิ
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรำคำใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญของกิจกำรเท่ำกับ 4.00 บำทต่อหุ้น ซึ่ง
รำคำใช้ สิทธิดงั กล่ำวสูงกว่ำ รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญของกิจกำรตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในครั
ั้
ง้ นี ท้ ี่
รำคำหุ้นละ 3.10 บำทต่อหุ้น รวมทังผู
้ ้ ทำคำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ไม่ได้ มีกำรได้ มำซึ่งใบสำคัญ
แสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื ้อนี ้ ดังนัน้ ตำมข้ อ 7(2) ของประกำศกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจกำร ผู้ทำคำเสนอซื ้อจึงได้ รับกำรยกเว้ นไม่มีหน้ ำที่ต้องทำคำเสนอซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 2

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

6. ราคาเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญหุ้นละ 3.10 บำท (สำมบำทสิบสตำงค์) (“ราคาเสนอซือ้ ”) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนำขำยหุ้น
ของกิจกำร (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดัง กล่ำว ในอัตรำร้ อยละ 0.25 ของรำคำ
เสนอซื ้อหุ้นสำมัญ และภำษี มูลค่ำเพิ่มในอัตรำร้ อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำว ดังนัน้
รำคำสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับเท่ำกับหุ้นละ 3.0917 บำท (สำมจุดศูนย์เก้ ำหนึง่ เจ็ดบำท) ซึง่ รำคำดังกล่ำว
(  ) เป็ นรำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
(

) ไม่ใช่รำคำเสนอซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำเสนอซื ้อได้

ในกำรคำนวณจำนวนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ที่จะต้ องชำระให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยแต่ละรำย ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลักทรั พย์ จะนำรำคำเสนอซือ้ คูณด้ วยจำนวนหุ้นที่เสนอขำย แล้ วนำมำดำเนินกำรปั ดเศษให้ จำนวนเงิ นค่ำขำย
หลักทรัพย์เป็ นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีคำ่ มำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ 5 จะปั ด
ขึ ้น แต่ถ้ำน้ อยกว่ำ 5 จะปั ดลง
ทังนี
้ ้ ภำยใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เว้ นแต่จะเข้ ำข้ อยกเว้ นโดยชัดแจ้ งภำยใต้ ข้อตกลงตำมอนุสญ
ั ญำภำษี
ซ้ อนที่ใช้ บงั คับในแต่ละกรณี ในกรณี ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในไทยซึ่งมิได้ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย และมิได้ มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศที่อยูภ่ ำยใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อ
มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญำตำมอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้ มีข้อยกเว้ นเรื่ องกำรหักภำษี ณ
ที่จ่ำยจำกกำรขำยหุ้นสำมัญที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำยดังกล่ำวจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ
ร้ อยละ 15.00 ของผลต่ำงระหว่ำงรำคำที่เสนอซื ้อและต้ นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะต้ องแจ้ งต้ นทุน
ของหลักทรัพย์แก่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมเอกสำรแนบ 2(4) สำหรับหุ้นสำมัญ และตำมเอกสำรแนบ 4(4)
สำหรับ NVDR
ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวมำพร้ อมแบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำ
เสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณภำษี จำกเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ทงั ้
จำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับ
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในไทยมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 3.00
ของค่ำ ธรรมเนี ยมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนัง สือ รั บ รองกำรหัก ภำษี ณ ที่จ่ ำย ให้ กับบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึง่ เป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
7. ระยะเวลารับซือ้
ระยะเวลำรับซื ้อรวมทังสิ
้ ้น 25 วันทำกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวำคม 2563 ทุกวันทำกำร
ของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลารับซือ้ ”)
ระยะเวลำรับซื ้อดังกล่ำวเป็ น
(  ) ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรับซื ้ออีก (Final Period) (เว้ นแต่เข้ ำเงื่อนไขที่แจ้ งตำมข้ อ 8)
(

) ไม่ใช่ระยะเวลำรับซื ้อสุดท้ ำย ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจขยำยระยะเวลำรับซื ้อได้
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ทังนี
้ ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดของสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซื ้อดังกล่ำว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะขยำย
ระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ ระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำกำร เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศกำรเข้ ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
8. เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคาเสนอซือ้
(

) ไม่มีเงื่อนไข

(  ) มีเงื่อนไขในกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงคำเสนอซื ้อ ดังนี ้
(  ) ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจลดรำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อ ขยำยระยะเวลำรับซื ้อ หำกมีเหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำ
ใดๆ เกิ ดขึ ้นในระหว่ำงระยะเวลำรั บซื ้ออันเป็ นเหตุให้ เกิ ดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อฐำนะหรื อ
ทรัพย์สนิ ของกิจกำร
(  ) ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจแก้ ไขข้ อเสนอหรื อขยำยระยะเวลำรับซื ้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นที่ยื่นคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรับซื ้อ
9. เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซือ้
ผู้ทำคำเสนอซื ้ออำจยกเลิกคำเสนอซื ้อได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1

มีเหตุกำรณ์ หรื อกำรกระทำใดๆ เกิดขึน้ ภำยหลังจำกที่ได้ มีกำรยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ อันเป็ นเหตุหรื อ
อำจเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ ำยแรงต่อฐำนะหรื อทรัพย์สนิ ของกิจกำร โดยเหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำ
ดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกระทำของผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อกำรกระทำที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องรับผิดชอบ หรื อ

9.2

กิจกำรกระทำกำรใดๆ ภำยหลังจำกที่ได้ มีกำรยื่นคำเสนอซื ้อต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลำรับซื ้อ
อันเป็ นเหตุหรื ออำจเป็ นเหตุให้ มลู ค่ำของหุ้นสำมัญของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อ

9.3

กิ จ กำรกระท ำกำรใดๆ ที่ น่ ำ จะมี ผ ลต่อ กำรท ำค ำเสนอซื อ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่
ทจ.14/2554 เรื่ อง กำรกระทำกำรหรื องดเว้ นกระทำกำรในประกำรที่นำ่ จะมีผลต่อกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ของกิจกำร ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซือ้ ที่ผ้ ถู อื หลักทรัพย์ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ ณ ที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่
16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ (รวม 20 วัน
ทำกำร) ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3(1)
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรประกำศวันหยุดของสถำบันกำรเงินเพิ่มเติม ในช่วงระยะเวลำรับซื ้อดังกล่ำว ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะขยำย
ระยะเวลำรับซื ้อที่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เพื่อให้ ระยะเวลำดังกล่ำวครบ 20 วันทำกำร
เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
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11. การจัดสรรการรั บซือ้ กรณีมีผ้ ูแสดงเจตนาขายมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าจานวนที่เสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการ
เสนอซือ้ หุ้นบางส่ วนตามหมวด 5 ของประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ)
- ไม่บงั คับใช้ ในกรณีนี ้ 12. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้
เงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รำยของกิจกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดจ
้
ำนวน 886,078,048 หุ้น ตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้
ที่รำคำเสนอซื ้อเท่ำกับ 3.10 บำทต่อหุ้น มีมลู ค่ำรวมทังหมดเท่
้
ำกับ 2,746,841,949 บำท (สองพันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำน
แปดแสนสีห่ มื่นหนึง่ พันเก้ ำร้ อยสีส่ บิ เก้ ำบำทถ้ วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ จะมำจำกกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ
วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ได้ ออกหนังสือยืนยันให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงินในกำรทำ
คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซื อ้ หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำรในวงเงิน 2,746,841,949
บำท (สองพันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำนแปดแสนสี่หมื่นหนึง่ พันเก้ ำร้ อยสีส่ บิ เก้ ำบำทถ้ วน) เพื่อใช้ ในกำรชำระมูลค่ำของกำร
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ตำมคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ (รำยละเอียดหนังสือยืนยันให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงินในกำรทำคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) ทังนี
้ ้ กำรเบิกเงินกู้จะเป็ นไปตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร ทิสโก้
จำกัด (มหำชน) เช่น คำรับรองถูกต้ อง มีหลักประกันเงินกู้ตำมที่กำหนด และมีกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำร
เป็ นต้ น
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำแหล่งเงินทุนที่ใช้ ในกำร
ทำคำเสนอซื ้อ พบว่ำ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรทำคำเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในครั
ั้
ง้ นี ้
13. ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์
ชื่อ

: บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

สถำนที่ ติ ด ต่ อ ในกำรรั บ และยื่ น : 48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อ
กรุงเทพมหำนคร 10500
ติดต่อ

: เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์

โทรศัพท์

: 02-633-6441-5

โทรสำร

: 02-633-6690

14. วันรับชาระราคา
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยภำยในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ให้ แก่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยนำมำ
ยื่นมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ และกำรโอนหลักทรัพย์เสร็ จสิ ้นและมีผลสมบูรณ์ หรื อในกรณี ที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำรับซื ้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์ในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของ
ระยะเวลำรับซื ้อที่อำจขยำยออกไป (โปรดดูรำยละเอียดกำรชำระรำคำในส่วนที่ 4 รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ข้ อ 3)
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ส่ วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทาคาเสนอซือ้
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ

:

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน)

ทีต่ งบริ
ั ้ ษัท

:

เลขที่ 48/48 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500

เลขทีท่ ะเบียนนิติบคุ คล

:

0107545000080

โทรศัพท์

:

02-697-3700

โทรสำร

:

02-266-6688

เว็บไซต์

:

www.finansa.com

1.2 ข้ อมูลทางธุรกิจและข้ อมูลอื่นๆ
1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ผู้ทำคำเสนอซื ้อเป็ นบริ ษัทซึ่งจัดตังขึ
้ ้นในปี 2532 มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริ ษัท
อื่นเป็ นหลัก (บริ ษัทโฮลดิ ้ง หรื อ Holding company) โดยในปั จจุบนั ผู้ทำคำเสนอซื ้อเป็ นผู้ให้ บริ กำร
ทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ แก่กลุ่มลูกค้ ำสถำบัน กลุ่มลูกค้ ำนิติบุคคล และกลุ่มลูกค้ ำบุคคลธรรมดำ
ทัง้ ในประเทศไทยและในภูมิ ภ ำคอิ น โดจี น ซึ่ ง เป็ น กำรให้ บริ ก ำรด้ ำ นวำณิ ช ธนกิ จ และที่ ป รึ ก ษำ
กำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อควำมมัง่ คัง่ และกำรลงทุน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ยังรวมไปถึง
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ร่ ว ม ซึ่ ง ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ นำยหน้ ำ ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ แ ละกำรจัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ และธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อยังให้ บริ กำรงำนสนับสนุนแก่บริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทในเครื อในด้ ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรองค์กร กำรวำงแผนธุรกิจและกำรตลำด กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำรบัญชี และกำรธุรกำร รวมทัง้ กำรวิจยั เพื่อแสวงหำ
โอกำสกำรลงทุนที่ดีและวิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจมหภำค

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 1

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

โครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน)
(“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”)
100.00%
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่ำ
จำกัด (“FSL”)
(“FSL”)

100.00%

100.00%

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ ฟันด์
แมแนจเม้ นท์ จำกัด (“FFM”)

18.80%

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ
แคปปิ ตอล จำกัด (“FC”)

บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด
(มหำชน) (“กิจการ”)

29.29%

8.16%

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย
ไซรัส จำกัด (มหำชน) (“FSS”)

บริ ษัท แมนคอน จำกัด

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ พรอสเพค
โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล
(“กองทรัสต์”)

100.00% 100.00%

บริ ษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริ ษัท มัน่ คงไลฟ์ จำกัด

100.00%

100.00%

บริ ษัท มัน่ คงลิฟวิ่ง จำกัด

บริ ษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์
จำกัด

100.00%

100.00%

บริ ษัท พรอสเพค รี ท
แมเนจเมนท์ จำกัด

บริ ษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จำกัด

100.00%

40.00%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
บีเอฟทีแซด จำกัด

100.00% 100.00%

บริ ษัท อำร์ เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด

บริ ษัท ยัวร์ ส พร์ อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จำกัด

40.64%

36.07%

บริ ษัท สำมัคคีซีเมนต์ จำกัด

บริ ษัท ทรัพย์นรสิงห์ จำกัด

ที่มำ : แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำร และข้ อมูลจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 2

22.99%

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

รำยละเอียดธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื ้อ1 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ธุรกิจนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
กำรให้ บริ กำรนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ ได้ ดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด
(มหำชน) (“FSS”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของผู้ทำคำเสนอซื ้อ โดย FSS ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์โดย
ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรให้ บริ กำรทำงด้ ำนกำรเงิ นหลำกหลำยประเภท ซึ่ง
รวมถึงธุรกิจนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ ธุรกิจวำณิชธนกิจ ธุรกิจซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ ธุรกิจยืมและ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจซื ้อขำยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ และธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
2. ธุรกิจบริการด้ านวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษา และการจัดการทรัพย์ สิน
ผู้ทำคำเสนอซือ้ ให้ บริ กำรด้ ำนธุรกิ จวำณิ ชธนกิ จ ที่ปรึ กษำองค์ กร และที่ปรึ กษำกำรลงทุนส่วน
บุคคลภำยใต้ บริ ษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย คือ บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ำ จำกัด (“FSL”) โดยมี
ที ม งำนวำณิ ช ธนกิ จ ที่ มี ป ระสบกำรณ์ แ ละควำมเชี่ ย วชำญในด้ ำ นกำรระดมเงิ น ทุน กำรปรั บ
โครงสร้ ำงทำงกำรเงิน และกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจ ทังนี
้ ้ FSL มีรำยละเอียดของกำรให้ คำปรึกษำ
ทำงกำรเงินในด้ ำนต่ำงๆ ได้ แก่
- ให้ คำปรึกษำด้ ำนหนี ้สิน ซึง่ รวมถึงกำรจัดหำเงินกู้สำหรับโครงกำรและกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
- ให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรควบรวมกิจกำร
- ให้ คำปรึกษำด้ ำนกำรระดมทุน ซึง่ รวมถึงกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี ้ หรื อตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน กำรนำหลักทรัพย์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) และกำรหำผู้ร่วมลงทุน (Private Equity) เป็ นต้ น
- ให้ คำปรึ กษำทำงกำรเงิ นประเภทอื่นๆ เช่น กำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระต่อรำยกำรต่ำงๆ
กำรประเมินมูลค่ำของกิจกำร และกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ FSL ยังให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ ผ้ ลู งทุนได้
วำงแผนทำงกำรเงินเพื่อจัดกำรควำมมัง่ คัง่ ให้ เหมำะสมกับ รู ปแบบกำรใช้ ชีวิต ผ่ำนกำรลงทุนใน
กำรซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจำกบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนชันน
้ ำหลำยแห่ง โดยจะให้ ควำมสำคัญในด้ ำนบริ กำรและควำมสัมพันธ์ กบั ลูกค้ ำทัง้
ที่เป็ นบริ ษัทจำกัด บริ ษัทมหำชน และบุคคลทัว่ ไป
3. ธุรกิจให้ เช่ าคลังสินค้ าและโรงงาน
ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ลงทุนในโครงกำรบำงกอกฟรี เทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ในเขต
อำเภอบำงพลี บริ เวณถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 23 ตังแต่
้ ในช่วงปลำยปี 2557 ซึ่งโครงกำร
ดังกล่ำวถือเป็ นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและโลจิสติกส์แห่งหนึง่ ของประเทศ โดยเป็ นพื ้นที่สำหรับให้

1

โปรดดูรำยละเอียดลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื ้อเพิ่มเติมได้ ที่ www.finansa.com หรื อ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 3

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

ลูกค้ ำเช่ำโรงงำนสำเร็ จรู ป คลังสินค้ ำสำเร็ จรู ป รวมถึงโรงงำนและคลังสินค้ ำที่สร้ ำงตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ
ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหำคมปี 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ทำธุรกรรมกำรจำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินและ
อำคำรในโครงกำรบำงกอกฟรี เทรดโซนให้ แก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดัสเทรี ยล (Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real
Estate Investment Trust) (“กองทรั สต์ ”) โดยกองทรัสต์ได้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุน
และได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ ในเดือนเดียวกัน ซึ่ง ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้ เข้ ำลงทุนใน
กองทรั ส ต์ ใ นสัด ส่ว นร้ อยละ 22.99 ของจ ำนวนหน่ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขำยทัง้ หมดของ
กองทรัสต์
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ ได้ ดำเนินกำรผ่ำนกิจกำร ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของผู้ทำคำเสนอซื ้อในปั จจุบนั
โดยกิ จกำรเป็ นบริ ษัทอสังหำริ มทรั พย์ ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ ประกอบธุรกิ จพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ ำศัยเพื่อขำย และธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่ำและบริ กำร
(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 รำยละเอียดของกิจกำร ข้ อ 1.2)
5. ธุรกิจการลงทุนโดยตรง
ผู้ทำคำเสนอซื ้อและบริ ษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ แก่ บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ ฟั นด์ แมเนจเม้ นท์ จำกัด
(“FFM”) และ บริ ษัท ฟิ นันซ่ำ แคปปิ ตอล จำกัด (“FC”) มีกำรลงทุนโดยตรงในบริ ษัทและกองทุน
ประเภทต่ำงๆ โดยกำรลงทุนจะอยูใ่ นรูปแบบกิจกำรเงินร่วมลงทุน (Private Equity) และในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น กำรให้ เงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Debt) โดยมีระยะเวลำกำรลงทุน 3 – 5 ปี ซึ่งเป็ น
กำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทและเป็ นกำรลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ วทังหมด
้
1,729,277,200
บำท (หนึ่งพันเจ็ ดร้ อยยี่สิบเก้ ำล้ ำนสองแสนเจ็ ดหมื่นเจ็ ดพันสองร้ อยบำท) แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 345,855,440 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บำท

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 4

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

1.2.3 รายชื่อผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรกของผู้ทาคาเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื ้อ (ข้ อมูล ณ
วันที่ 14 ตุลำคม 2563)
ลาดับ

ชื่อ

1.

นำย วรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC 1/ /
ม.ล. สุทธิมำน โภคำชัยพัฒน์ 1/
นำย ภวินท์ โภคำชัยพัฒน์ 1/
รวม นาย วรสิทธิ์และบุคคล
ตามมาตรา 258
นำย กอบคุณ เธียรปรี ชำ
DEUTSCHE BANK AG
SINGAPORE - PWM
น.ส. ญำสินี อภิธโนทัย
นำย วชิระ ทยำนำรำพร
นำง ประกำยคำ ใบแก้ ว
CREDIT SUISSE AG,
SINGAPORE BRANCH
นำง มนต์รวี เดวิส
นำย วุธกำร จิรอลงกรณ์
นำย ถำวร สุขศรี สรำญจิตร
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับ
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมด
115,793,306
33.48
13,776,855
3.98

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับ
สิทธิออก
เสียง
ทัง้ หมด
33.48
3.98

10,500,000
2,000,000

3.04
0.58

3.04
0.58

142,070,161

41.08

41.08

34,550,000
10,009,490

9.99
2.89

9.99
2.89

8,527,200
7,100,000
6,192,000

2.47
2.05
1.79

2.47
2.05
1.79

5,723,800

1.65

1.65

4,660,000
3,905,700
3,863,200
226,601,551
119,253,889
345,855,440

1.35
1.13
1.12
65.52
34.48
100.00

1.35
1.13
1.12
65.52
34.48
100.00

ที่มำ :
ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1/
หมำยเหตุ : ม.ล. สุทธิ มำน โภคำชัยพัฒน์ นำยภวิ นท์ โภคำชัยพัฒน์ และ MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC เป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของนำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์
/
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ได้ รับ กำรแต่งตัง้ เป็ นผู้ดูแ ลผลประโยชน์
(Custodian) ของนำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ และ ม.ล. สุทธิมำน โภคำชัยพัฒน์

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 5

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)
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1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทาคาเสนอซือ้
รำยชื่อกรรมกำร ณ วันที่ 16 กันยำยน 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
ดร. วีรพงษ์ รำมำงกูร
นำย วรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์
นำย วรำห์ สุจริ ตกุล
นำย วรภัค ธันยำวงษ์
นำย กิตติพงษ์ เลิศวนำงกูร
นำย อัครรัตน์ ณ ระนอง
นำย ชำญมนู สุมำวงศ์
นำย ณัฐวุฒิ เภำโบรมย์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

ที่มำ : ผู้ทำคำเสนอซื ้อ

1.2.5 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ทาคาเสนอซือ้
สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของผู้ทำคำเสนอซื ้อสำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 2561 และ 2562 และส ำหรั บ งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2562 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี ้

รายการ 1/
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
รำยได้ รวม 2/
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม 3/
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ 4/
กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (บำทต่อหุ้น)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำทต่อหุ้น)

สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
3,592.14
4,359.79
4,096.75
1,312.46
1,537.30
1,421.31
2,279.68
2,822.49
2,675.44
1,235.20
1,729.28
1,729.28
1,235.20
1,729.28
1,729.28
557.48
549.45
298.34
425.18
485.38
380.92
132.30
64.07
(82.58)
0.54
0.19
(0.24)
0.10
0.11
0.15
9.23
8.16
7.74

(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563
4,159.13
4,343.29
1,413.54
1,592.96
2,745.60
2,750.33
1,729.28
1,729.28
1,729.28
1,729.28
177.67
340.16
181.02
265.49
(3.34)
74.67
(0.01)
0.22
0.15
7.94
7.95

ที่มำ :
งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้ วของผู้ทำคำเสนอซื ้อ
1/
หมำยเหตุ : ผู้ถื อหลักทรั พย์ ส ำมำรถดูงบกำรเงิน และหำข้ อ มูล เพิ่ม เติ ม อื่ นๆ ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ได้ จ ำก website ของผู้ท ำค ำเสนอซื อ้
(www.finansa.com) หรื อจำก website ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรื อจำก website ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th)
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 6

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

/

รำยได้ รวม ประกอบด้ วย รำยได้ จำกธุรกิจ กำรลงทุนและที่ปรึ กษำ ธุรกิจวำณิชธนกิจและหลักทรัพย์ ธุรกิจให้ เช่ำคลังสินค้ ำและ
โรงงำน รำยได้ อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมของผู้ทำคำเสนอซื ้อ

3/

ค่ำใช้ จ่ำยรวม ประกอบด้ วย ต้ นทุนทำงกำรเงิน ต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยประกอบธุรกิจกำรลงทุนและที่ปรึกษำ ธุรกิจวำณิชธนกิจและ
หลักทรัพย์ ธุรกิจให้ เช่ำคลังสินค้ ำและโรงงำน ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริกำรและบริหำร และภำษีเงินได้

4/

กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื ้อ

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสาคัญ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีภำระผูกพันที่มีนยั สำคัญ ซึ่งแสดงไว้ ในงบกำรเงินที่สอบ
ทำนแล้ ว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
-

ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ นำห้ องชุดสำนักงำนซึง่ มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีรวมทังสิ
้ ้นจำนวน 65.28 ล้ ำนบำท
ไปค ้ำประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 150.00 ล้ ำนบำท ที่ได้ รับจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ
แห่งหนึง่

-

ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ นำหุ้นสำมัญของกิจกำรซึ่งผู้ทำคำเสนอซื ้อถืออยู่บำงส่วน มีมูลค่ำตำมรำคำ
ตลำดรวมทังสิ
้ ้น 149.60 ล้ ำนบำท ไปค ้ำประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 100.00 ล้ ำนบำทที่
ได้ รับจำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึง่ โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อต้ องดำรงอัตรำส่วนระหว่ำงยอด
หนี ้ค้ ำงชำระต่อมูลค่ำหลักประกันให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ

-

ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีหนังสือค ้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมผู้ทำคำเสนอซื ้อจำนวน 0.29 ล้ ำน
บำท ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมธุรกิจปกติ

นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีภำระผูกพันเพิ่มเติม เพื่อเป็ นหลักประกันกำร
ชำระหนี ้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ชำระค่ำซื ้อหลักทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้ วย
-

ผู้ทำคำเสนอซือ้ ได้ นำหุ้นสำมัญของกิ จกำรจำนวนรวม 146,127,018 หุ้น และหน่วยทรั สต์ของ
กองทรัสต์ จำนวน 56,319,500 หน่วย ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื ้อถืออยู่ไปจำนำกับ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด
(มหำชน) เพื่อเป็ นหลักประกันกำรชำระหนี ้ของผู้ทำคำเสนอซื ้อตำมสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ชำระค่ำ
ซื ้อหลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

-

ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ นำบัญชีเงินฝำก มูลค่ำ 2,000.00 ล้ ำนบำท ซึ่งฝำกไว้ กบั ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด
(มหำชน) เพื่อเป็ นหลักประกันกำรชำระหนี ้ของผู้ทำคำเสนอซื ้อตำมสัญญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ชำระค่ำ
ซื ้อหลักทรัพย์ในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ครัง้ นี ้

1.2.7 ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาผิดทางอาญาในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา ของผู้ทาคาเสนอซือ้ และ/
หรือผู้บริหารของผู้ทาคาเสนอซือ้
- ไม่มี 1.2.8 ข้ อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ สิน้ สุดของผู้ทาคาเสนอซือ้ และ/หรื อผู้บริ หารของผู้ทาคาเสนอ
ซือ้
- ไม่มี -
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2.
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ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคาเสนอซือ้
ชื่อ

:

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ที่อยู่

:

48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500

3.

โทรศัพท์

:

02-633-6505

โทรสำร

:

02-633-6500

ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น
- ไม่มี -

4.

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ทาคาเสนอซือ้ กับกิจการ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
4.1. สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา / ข้ อตกลง / บันทึกความเข้ าใจ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ กระทาขึน้ ก่ อนการยื่น
คาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของกิจการอย่ างมีนัยสาคัญ
ทั ง้ นี ้ ไม่ ว่ า การท าสั ญ ญา / ข้ อตกลง / บั น ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ าว จะเป็ นการท าเพื่ อ ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ ในคาเสนอซือ้ หรือไม่ ก็ตาม
- ไม่มี 4.2 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ หรือผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ทาคา
เสนอซือ้ (กรณีผ้ ูทาคาเสนอซือ้ เป็ นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ (กรณีผ้ ูถอื
หุ้นรายใหญ่ ของกิจการเป็ นนิติบุคคล)
4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อถือหุ้นสำมัญในกิจกำร จำนวน 205,127,018 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 18.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของกิ
้
จกำร และคิดเป็ นร้ อยละ 18.80 ของ
สิทธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จกำร
ทังนี
้ ้ ไม่มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื ้อที่ถือหุ้นในกิจกำร
4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการ
- ไม่มี 4.3 การถือหุ้นไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการใน
ผู้ทาคาเสนอซือ้ (กรณีผ้ ทู าคาเสนอซือ้ เป็ นนิติบุคคล)
4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทาคาเสนอซือ้
- ไม่มี 4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของกิจการในผู้ทาคาเสนอซือ้
- ไม่มี -
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4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทาคาเสนอซือ้
ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ ในฐำนะตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำรของกิจกำร รวมถึงบุคคลตำมมำตรำ 258 ของนำย
วรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ ถือหุ้นสำมัญในผู้ทำคำเสนอซื ้อ รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 142,070,161 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.08 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อ และคิดเป็ นร้ อยละ 41.08
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ทำคำเสนอซื ้อ
4.4 ความสัมพันธ์ อ่ ืนๆ
4.4.1 การมีกรรมการร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 กรรมกำรของผู้ทำคำเสนอซื ้อที่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของกิจกำรคือ
นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์
4.4.2 การดาเนินธุรกิจร่ วมกัน หรือการร่ วมลงทุนในบริษัทอื่น
- ไม่มี 4.4.3 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ระหว่ างกัน
(1) ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ทำสัญญำบริ กำรกับกิจกำร เพื่อให้ บริ กำรงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยคิด
ค่ำธรรมเนียมกำรให้ บริ กำรตำมที่ตกลงกัน ตำมสัญญำ ในอัตรำเดือนละ 150,000 บำท 200,000
บำท และ 200,000 บำท สำหรับปี 2561 2562 และ 2563 ตำมลำดับ
(2) ผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ทำสัญญำให้ บริ กำรกับ บริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“พรอสเพค”)
เพื่อให้ ควำมช่วยเหลือด้ ำนกำรบริ หำร กำรจัดกำรกำรตลำด และกำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน โดย
มี ร ะยะเวลำของสัญ ญำ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 30 เมษำยน 2564 ในอัต รำ
ค่ำบริ กำร 9,000,000 บำทต่อปี
(3) ผู้ทำคำเสนอซื ้อ กิจกำร และพรอสเพค ตกลงในสัญญำตกลงกระทำกำรที่จะดำรงสถำนะเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 15.00 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ ที่
ออกและเสนอขำยทังหมดของกองทรั
้
สต์ ตลอดระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันเริ่ มต้ นระยะเวลำกำร
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (นับตังแต่
้ เดือนสิงหำคม 2563)
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ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่ อการตัดสินใจของผู้ถอื หลักทรัพย์
5.1 หลั ก ทรั พ ย์ ข องผู้ ท าค าเสนอซื อ้ ที่ ถื อ อยู่ก่ อ นการท าค าเสนอซื อ้ (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ย่ ื น ค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ )
5.1.1 หุ้นสามัญ
ชื่อ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของ
กิจการ

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมดของ
กิจการ

หุ้นสำมัญ

205,127,018

18.80

18.80

II. บุคคลกลุม่ เดียวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ

-

-

-

-

III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคล
ตำม I และ II

-

-

-

-

IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทำให้ บคุ คลตำม I
ถึง III ได้ ห้ นุ เพิ่มขึ ้น

-

-

-

-

รวม

205,127,018

18.80

18.80

ประเภท
หลักทรัพย์
แปลง
สภาพ

จานวน
หน่ วย

จานวนหุ้นที่ได้
ภายหลังจาก
การใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ

ร้ อยละเมื่อ
เทียบกับสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมดของ
กิจการ 2/

-

-

-

-

II. บุคคลกลุม่ เดียวกับผู้ทำคำเสนอซื ้อ

-

-

-

-

III. บุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคล

ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

1,300,000

1,300,000

0.12

-

-

-

-

รวม

1,300,000

1,300,000

0.12

I.

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ

5.1.2 หลักทรัพย์ แปลงสภาพ
ชื่อ

I.

ผู้ทำคำเสนอซื ้อ

ตำม I และ II 1/
IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทำให้ บคุ คลตำม I
ถึง III ได้ ห้ นุ เพิ่มขึ ้น
หมำยเหตุ :

1/

2/

นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ ซึง่ เป็ นบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
1,300,000 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิ
คำนวณภำยใต้ สมมติฐำนที่วำ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรำยมีกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพทังหมด
้

5.2 แหล่ งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซือ้ ใช้ ในการเข้ าซือ้ กิจการ
เงินทุนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สำหรับกำรทำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญที่เหลือทังหมดของกิ
้
จกำร ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกรำยของกิจกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญที่เหลือทัง้ หมดจำนวน 886,078,048 หุ้น ตำมคำเสนอซือ้
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หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ที่รำคำเสนอซื ้อเท่ำกับ 3.10 บำทต่อหุ้น มีมลู ค่ำรวมทังหมดเท่
้
ำกับ 2,746,841,949 บำท
(สองพันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำนแปดแสนสีห่ มื่นหนึง่ พันเก้ ำร้ อยสีส่ บิ เก้ ำบำทถ้ วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ จะมำจำก
กำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ได้ ออกหนังสือ
ยืนยันให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงิ นในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทำคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จกำรในวงเงิน 2,746,841,949 บำท (สองพันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ หกล้ ำนแปดแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันเก้ ำร้ อยสี่สิบเก้ ำบำทถ้ วน) เพื่อใช้ ในกำรชำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้ หลักทรั พย์ตำมคำเสนอซื ้อครัง้ นี ้
(รำยละเอียดหนังสือยืนยันให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงินในกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 1) ทังนี
้ ้ กำรเบิกเงินกู้จะต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เช่น
คำรับรองถูกต้ อง มีหลักประกันเงินกู้ตำมที่กำหนด และมีกำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำร เป็ นต้ น
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐำนะผู้จดั เตรี ยมคำเสนอซื ้อของผู้ทำคำเสนอซื ้อ ได้ พิจำรณำแหล่งเงินทุนที่ใช้
ในกำรทำคำเสนอซื ้อ พบว่ำ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับ
กำรทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในครั
ั้
ง้ นี ้
5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะขำยหรื อโอนหุ้นของกิจกำรที่ได้ มำจำกกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่
บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนยั สำคัญในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ เว้ นแต่กรณีที่
ผู้ทำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้ หรื อกรณีที่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซือ้ มีกำรฟื ้นฟูกิจกำร และ/หรื อ ปรั บโครงสร้ ำงกำรถื อหุ้นหรื อโครงสร้ ำงทำงธุรกิ จภำยในกลุ่มบริ ษัท
ภำยหลังจำกกำรทำคำเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
5.4 ข้ อมูลจาเป็ นอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดของกิจการ
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการ
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ

: บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

ที่ตงบริ
ั ้ ษัท

: เลขที่ 345 อำคำร 345 สุร วงศ์ ชัน้ ที่ 6 – 8 ถนนสุร วงศ์ แขวงสุริ ยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
: 0107536001567

เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล
โทรศัพท์
โทรสำร

: 02-234-8888
: 02-234-8880

เว็บไซต์

: www.mk.co.th

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2499 ประกอบธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย
เพื่อขำยและเพื่อให้ เช่ำและบริ กำร กิจกำรมีรำยได้ หลักมำจำกกลุม่ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ประเภทที่อยู่
อำศัยเพื่อขำย คิดเป็ นสัดส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 85 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
อย่ำงไรก็ดี กิจกำรยังมีเป้ำหมำยที่
จะเพิ่มสัดส่วนรำยได้ จำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่ำและบริ กำร โดยกำรมุ่งเน้ นโครงกำรที่สร้ ำง
รำยได้ ในระยะยำว (Recurring Income) จำกธุรกิจอำคำรคลังสินค้ ำและอำคำรโรงงำนให้ เช่ำ ธุรกิจอำคำร
สำนักงำนให้ เช่ำ ธุร กิ จอพำร์ ทเม้ นท์ ให้ เช่ ำ ธุรกิ จ สนำมกอล์ฟ เป็ นต้ น พร้ อมต่อยอดโอกำสทำงธุรกิ จใหม่
เพิ่มเติม โดยเน้ นด้ ำนสุขภำพและกำรพักอำศัย เพื่อสุขภำวะควำมเป็ นอยู่ที่ดี โดยกิจกำรได้ เริ่ มลงทุนในธุรกิจ
กำรให้ บริ กำรด้ ำนสุขภำพและสถำนพยำบำล (Health and Wellness Center) ร่วมกับบริ ษัทที่มีชื่อเสียงในด้ ำน
กำรฟื น้ ฟู ดูแลรักษำสุขภำพเชิงเวชศำสตร์ ระดับประเทศ
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โครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทของกิจกำร สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด
(มหำชน) (“กิจการ”)

8.16%
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ พรอสเพค
โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล
(“กองทรัสต์”)

บริ ษัท แมนคอน จำกัด

100.00% 100.00%

บริ ษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริ ษัท มัน่ คงไลฟ์ จำกัด

100.00%

100.00%

บริ ษัท มัน่ คงลิฟวิ่ง จำกัด

บริ ษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์
จำกัด

100.00%

100.00%

บริ ษัท พรอสเพค รี ท
แมเนจเมนท์ จำกัด

บริ ษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จำกัด

100.00%

40.00%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้
บีเอฟทีแซด จำกัด

100.00% 100.00%

บริ ษัท อำร์ เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด

บริ ษัท ยัวร์ ส พร์ อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จำกัด

40.64%

36.07%

บริ ษัท สำมัคคีซีเมนต์ จำกัด

บริ ษัท ทรัพย์นรสิงห์ จำกัด

ที่มำ : แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของกิจกำร และข้ อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำยละเอียดธุรกิจของกิจกำรสำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
ตังแต่
้ ปี 2520 เป็ นต้ นมำ กิจกำรได้ พฒ
ั นำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ประเภทที่อยู่อำศัยเพื่อขำยในแนวรำบ
มำแล้ วกว่ำ 70 โครงกำร ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล ภำยใต้ ชื่อ โครงกำร “ชวนชื่น” และ “สิรีนเฮ้ ำส์ ” โดยในปั จจุบัน รู ป แบบผลิตภัณฑ์ หลักของกิ จกำรจะเป็ น ประเภทบ้ ำนสร้ ำงสำเร็ จ รู ป ก่อ นขำย
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กลุ่ม ที่ต้องกำรเข้ ำอยู่ทนั ที นอกจำกนี ้ กิ จกำรยัง นำเสนอ
โครงกำรที่หลำกหลำยตำมคุณภำพและรำคำ เพื่อสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำใน
แต่ละกลุม่ ที่มีควำมต้ องกำรที่แตกต่ำงกันได้ อย่ำงครบถ้ วน
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2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ เช่ าและบริการ
ธุรกิ จอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อ ให้ เช่ำและบริ กำรของกิ จกำร เป็ นธุรกิ จที่ กิจกำรมุ่งเน้ นให้ เกิ ดรำยได้ ค่ำเช่ำ
ค่ำบริ กำรในระยะยำวและต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อสร้ ำงควำมต่อเนื่องและควำมมัน่ คงให้ แก่
รำยได้ รวมของกิจกำรในอนำคต โดยในปั จจุบนั ธุรกิจประเภทดังกล่ำวของกิจกำรประกอบไปด้ วย ธุรกิจ
อำคำรคลังสินค้ ำ และอำคำรโรงงำนให้ เช่ำ ธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ ธุรกิจอพำร์ ทเม้ นท์ ให้ เช่ำ ธุรกิจ
สนำมกอล์ฟ และธุรกิจบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ มีรำยละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
- ธุรกิจอำคำรคลังสินค้ ำและอำคำรโรงงำนให้ เช่ำ
กิจกำรลงทุนในธุรกิจอำคำรคลังสินค้ ำและอำคำรโรงงำนให้ เช่ำ ผ่ำนพรอสเพค ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
กิจกำร โดยพรอสเพคได้ เช่ำช่วงที่ดินและอำคำรของโครงกำรบำงกอกฟรี เทรดโซน (Bangkok Free
Trade Zone) ในเขตอำเภอบำงพลี บริ เวณถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 23 จำกผู้ประกอบกำรเจ้ ำของ
สิทธิ กำรเช่ำพื ้นที่ เพื่อมำพัฒนำและให้ เช่ำโรงงำนสำเร็ จรู ป คลังสินค้ ำสำเร็ จรู ป รวมถึงโรงงำนและ
คลังสินค้ ำที่สร้ ำงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหำคม ปี 2563 ผู้ทำคำเสนอซือ้ และพรอสเพคได้ จำหน่ำยสิทธิ กำรเช่ำช่วงที่ดินและ
อำคำรในโครงกำรบำงกอกฟรี เทรดโซนที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อและพรอสเพคเป็ นเจ้ ำของสิทธิ ให้ แก่กองทรัสต์
โดยกองทรัสต์ได้ เสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุน และเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ในเดือน
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กิ จกำรเข้ ำลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.16 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยทังหมดของกองทรั
้
สต์
สำหรับพื ้นที่สว่ นที่เหลือของโครงกำรบำงกอกฟรี เทรดโซนซึง่ พรอสเพคยังคงเป็ นเจ้ ำของสิทธิกำรเช่ำช่วง
นัน้ พรอสเพคยัง คงเป็ น ผู้พัฒ นำโรงงำนและคลัง สิน ค้ ำ เพื่ อ ให้ เ ช่ำ แก่ ลูก ค้ ำ รวมถึ ง ได้ พัฒ นำพื น้ ที่
บำงส่วนร่ วมกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น ผ่ำนบริ ษัทร่ วม คือ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ บีเอฟทีแซด
จ ำกัด นอกจำกนี ้ พรอสเพคยัง ได้ ม องหำโอกำสกำรลงทุ น ในอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทโครงกำร
อุตสำหกรรมในพื ้นที่บริ เวณอื่นอย่ำงต่อเนื่อง
- ธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
กิจกำรให้ บริ กำรเช่ำพื ้นที่ อำคำร 345 สุรวงศ์ ซึ่งเป็ นอำคำรสำนักงำนสูง 8 ชัน้ บนถนนสุรวงศ์ตดั กับ
ถนนเจริ ญกรุง รวมทังให้
้ บริ กำรที่จอดรถ
- ธุรกิจอพำร์ ทเม้ นท์ให้ เช่ำ
โครงกำรอพำร์ ทเม้ นท์ให้ เช่ำ ภำยใต้ ชื่อ โครงกำร Park Court สุขมุ วิท 77 เป็ นโครงกำรอพำร์ ทเม้ นท์แห่ง
แรกของกิจกำร ซึง่ กิจกำรเล็งเห็นศักยภำพในกำรพัฒนำเป็ นโครงกำรเพื่อ ให้ เช่ำได้ เนื่องจำกมีโรงเรี ยน
นำนำชำติในพื ้นที่ตรงข้ ำมของโครงกำร ดังนัน้ อพำร์ ทเม้ นท์จึง มีทำเลที่สะดวกสำหรับรองรับครอบครัว
ชำวต่ำงชำติที่มีบุตรหลำนเรี ยนที่โรงเรี ยนนำนำชำติดงั กล่ำว นอกจำกนี ้ อพำร์ ทเม้ นท์ ดงั กล่ำวยังมุ่ง
เจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็ นกลุ่มชำวต่ำงชำติ ที่ทำงำนในโซนสุขมุ วิท โดยมีจุดเด่นหลักของโครงกำรที่
ทำเลที่ตงั ้ กำรเดินทำงที่สะดวก สวนขนำดใหญ่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ สำหรับครอบครัว
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- ธุรกิจสนำมกอล์ฟ
กิจกำรเปิ ดให้ บริ กำรสนำมกอล์ฟ “ชวนชื่น กอล์ฟ คลับ” มำตังแต่
้ ปี 2541 โดยมีพื ้นที่ประมำณ 400 ไร่
ตังอยู
้ ่บนถนนกรุ งเทพ-ปทุมธำนี อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งในปี 2561 ทำงกิจกำรได้
ปรับปรุ งคลับเฮ้ ำส์ใหม่ พร้ อมทังเปลี
้ ่ยนชื่อสนำมกอล์ฟเป็ น “ฟลอร่ ำ วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ”
โดยเปลีย่ นรูปแบบคลับเฮำส์ให้ ทนั สมัย และเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้ กบั ลูกค้ ำ อีกทังยั
้ งสำมำรถรองรับ
กำรจัดงำนต่ำงๆ ได้
- ธุรกิจบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์
กิจกำรมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรบริ หำรอสังหำริ มทรัพย์ผำ่ นกำรดำเนินธุรกิจของพรอสเพค และ บริ ษัท
ยัวร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกิจกำร
นอกจำกนี ้ในปี 2562 กิจกำรยังได้ ลงทุนในสำยธุรกิจอื่นเพิ่มเติมโดยจัดตัง้ บริ ษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ วิลเลจ
จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิ จ บริ กำรทำงกำรแพทย์ และส่งเสริ มสุขภำพ (Wellness and Medical Retreat)
โดยพัฒนำโครงกำรในเขตบำงกระเจ้ ำ กรุ งเทพมหำนคร ซึ่งจะเป็ นสถำนบริ กำรทำงกำรแพทย์และเวชศำสตร์
ฟื น้ ฟูอย่ำงเต็มรูปแบบเพื่อรองรับลูกค้ ำระดับสูง โดยที่บริ กำรทำงกำรแพทย์จะดำเนินกำรโดยศูนย์ไวทัลไลฟ์ ซึ่ง
เป็ นศูนย์เวชศำสตร์ ชะลอวัยในเครื อโรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ คำดว่ำจะสำมำรถเปิ ดตัวเฟสแรกได้ ภำยในไตร
มำสที่ 4 ของปี 2563
1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
สรุ ปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรสำหรับงวดปี บญ
ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561
และ 2562 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้

รายการ 1/
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
รำยได้ รวม 2/
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม 3/
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ 4/
กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (บำทต่อหุ้น)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำทต่อหุ้น)
ที่มำ :

สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
14,179.84
15,726.77
16,706.85
7,511.95
9,080.75
9,911.93
6,560.08
6,646.02
6,794.92
992.01
992.01
1,117.21
992.01
992.01
1,091.21
3,245.45
4,689.23
4,578.62
3,012.20
4,383.31
4,401.18
233.25
305.92
177.45
0.24
0.31
0.16
0.25
0.22
0.11
6.61
6.70
6.23

งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้ วของกิจกำร
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 4

(หน่วย : ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563
15,733.06
17,604.31
8,851.90
10,903.41
6,881.16
6,700.90
1,117.21
1,117.21
1,091.21
1,091.21
2,958.44
1,538.28
2,699.58
1,633.25
258.86
(94.97)
0.24
(0.09)
0.11
6.31
6.14

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ :

1/

2/

3/

4/

แบบ 247-4

ผู้ถือหลักทรัพย์สำมำรถดูงบกำรเงินและหำข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจกำรได้ จำก website ของกิจกำร (www.mk.co.th) หรื อ
จำก website ของสำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจำก website ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
รำยได้ รวม ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำและบริ ก ำร รำยได้ จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ
รำยได้ จำกกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ รำยได้ อื่นๆ และส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกิจกำร
ค่ำใช้ จ่ำยรวม ประกอบด้ วย ต้ นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ ต้ นทุนกำรให้ เช่ำและบริ ก ำร ต้ นทุนกิจกำรสนำมกอล์ฟ ต้ นทุนบริ หำร
อสังหำริมทรัพย์ ต้ นทุนกำรจัดจำหน่ำย ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร ต้ นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้
กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของกิจกำร

1.4 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของกิจการ
1.4.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนการทาคาเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจกำร (ข้ อมูล ณ วันที่ 15
ตุลำคม 2563)
ชื่อ

จานวนหุ้น

1. บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน)
2. นำย ประทีป ตังมติ
้ ธรรม
3. บริ ษัท ศุภำลัย พรอพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จำกัด
4. บริ ษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด 1/
5. บริ ษัท ซีพีดี โฮลดิ ้ง จำกัด 1/
6. EMINENT EXPERT LIMITED
7. WISDOM LEADER
VENTURES LIMITED
8. นำยแพทย์ เอื ้อชำติ
กำญจนพิทกั ษ์
9. บริ ษัท บีซีเอช พร็ อพเพอร์ ตี ้
จำกัด
10. น.ส. ปิ ยะศรี ตันติวตั นะ
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้นที่
กับสิทธิออก
จาหน่ ายได้ แล้ ว
เสียงทัง้ หมด
ทัง้ หมด
205,127,018
18.80
18.80
133,692,282
12.25
12.25
62,176,820
5.70
5.70
60,492,171
60,000,000
54,362,000
52,171,368

5.54
5.50
4.98
4.78

5.54
5.50
4.98
4.78

30,764,140

2.82

2.82

26,829,270

2.46

2.46

24,548,970
710,164,039
381,041,027
1,091,205,066

2.25
65.08
34.92
100.00

2.25
65.08
34.92
100.00

ที่มำ :
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
1/
หมำยเหตุ : บริ ษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด และบริ ษัท ซีพีดี โฮลดิ ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย นำยสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ซึ่งดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำรของกิจกำรในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 และ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด และบริษัท ซีพีดี โฮลดิ ้ง จำกัด ตำมลำดับ

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 5

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

1.4.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้นที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
รำยชื่อผู้ถือหุ้นของกิจกำร ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของกิจกำรทุกรำยตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ชื่อ

จานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้นที่
กับสิทธิออก
จาหน่ ายได้ แล้ ว
เสียงทัง้ หมด
ทัง้ หมด

1. บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน)

1,091,205,066

100.00

100.00

รวม

1,091,205,066

100.00

100.00

1.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่ าสุดของกิจการ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคา
เสนอซือ้
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่ าสุดของกิจการ
รำยชื่อกรรมกำรตำมข้ อมูลที่เปิ ดเผยโดยตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 เมษำยน 2563
(ก่อนผู้ทำคำเสนอซื ้อจะยื่นเอกสำรทำคำเสนอซื ้อ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ที่มำ :

ชื่อ
นำย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นำย วรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ 1/
น.ส. ดุษฎี ตันเจริ ญ
นำง สุธิดำ สุริโยดร
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล 1/
นำย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวำนันท์
นำย ชัยยพล ทิมสุธีพนั ธ์
นำง มำลัย รัชตสวรรค์
นำย ธีรพันธุ์ จิตตำลำน

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

หมำยเหตุ : 1/ นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ และ น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล เป็ นกรรมกำรตัวแทนจำกผู้ทำคำเสนอซื ้อ

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
ภำยหลังกำรทำคำเสนอซื ้อ ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อได้ รับสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้น จนทำให้ สำมำรถเสนอ
ชื่อกรรมกำรซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื ้อเพิ่มเติมเพื่อให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ผู้ทำคำเสนอ
ซื ้อจะสรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับธุรกิจของกิจกำรเพื่อให้ เป็ น ที่พิจำรณำเสนอ
ชื่อกรรมกำรตำมขันตอน
้
ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซือ้ ได้ รั บสิทธิ ออกเสีย งไม่เ พีย งพอที่ จะเสนอชื่ อ กรรมกำรซึ่งเป็ น ตัว แทนของผู้ท ำค ำเสนอซื อ้
เพิ่มเติมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นนัน้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จ ะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของกิจกำร หรื อ
แต่งตังกรรมกำรเพิ
้
่มเติม เว้ นแต่ ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร แล้ วแต่
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 6

คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)

แบบ 247-4

กรณี มีมติให้ แต่งตังตั
้ วแทนของผู้ทำคำเสนอซื ้อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ได้ ลำออก
ของกิ จกำร หรื อเป็ นกำรแต่งตังแทนกรรมกำรที
้
่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และได้ ดำเนินกำรตำม
ขันตอนและวิ
้
ธีกำรสรรหำของกิ จกำรเพื่อแต่งตัง้ บุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของกิจกำรอย่ำง
ครบถ้ วนแล้ ว
1.6 ราคาสูงสุดและต่าสุดของหุ้นของกิจการแต่ ละไตรมาสในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี

ไตรมาส

2560
2561

ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค.

2562

2563

ช่ วงราคาสูงสุดและต่าสุด (บาทต่ อหุ้น)
ราคาสูงสุด
ราคาต่าสุด
3.47
3.18
3.42
3.16
3.36
2.67
4.35
2.69
3.76
3.35
3.53
3.36
3.44
3.30
3.42
3.10
3.28
3.00
3.10
2.02
2.90
2.38
3.10
2.76
3.10
2.84

ที่มำ : www.setsmart.com

2.

แผนการดาเนินการภายหลังการเข้ าครอบงากิจการ
2.1 สถานภาพของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีควำมประสงค์ที่จะดำเนินกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจกำรออกจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ
เว้ นแต่กรณีมีเหตุให้ ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับในขณะนัน้
2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร นอกจำกนี ้ ผู้ทำคำ
เสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร หรื อดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำง
องค์กร ตลอดจนเปลี่ยนแปลงนโยบำยในกำรบริ หำรหรื อกำรจ้ ำงบุคลำกรของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ เว้ นแต่จะเป็ นกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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นอกจำกนี ้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่
จะขยำยกำรลงทุน หรื อจำหน่ำยสินทรัพย์หลักของกิจกำรออกไปในสัดส่วนที่มีนยั สำคัญ เว้ นแต่เป็ นกำรลงทุน
หรื อกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ตำมธุรกิจปกติ เพื่อเสริ มสร้ ำงศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำร เพื่อดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อจะปฏิบตั ิตำมขันตอนและกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับแผนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน นัน้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำ
กำรทำคำเสนอซื ้อ ผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงทำงกำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ อย่ำงไรก็ดี
ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทำงกำรเงินจะสำมำรถเสริ มสร้ ำงประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรหรื อ
ช่วยลดทอนควำมเสีย่ งที่จะเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อกิจกำร ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะร่วมกับกิจกำรในกำรพิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงทำงกำรเงินของกิจกำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจำกนี ้ ในด้ ำนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรรับ
ซื ้อผู้ทำคำเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของกิจกำรจำกที่กำหนดไว้ ในปั จจุบนั
2.3 รายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำรตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน สำหรับงวดปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี ้
1) บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) (“กิจกำร”)
สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
รายได้ ของผู้ทาคาเสนอซือ้
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรงำนด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รำยได้ จำกกำรเป็ นตัวแทนจัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี ้

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563

1.80

2.40

1.20

1.20

2.61

7.80

4.10

1.41

2) บริ ษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริ ษัทย่อยของกิจกำร)
สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
รายได้ ของผู้ทาคาเสนอซือ้
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำร

9.00
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9.00

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563
4.50

4.50
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สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
บริ หำร กำรจัดกำรกำรตลำด และกำร
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน
รำยได้ จำกกำรเป็ นตัวแทนจัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี ้
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ ำ พื น้ ที่ อ ำคำร
สำนักงำน
ค่ าใช้ จ่ายของผู้ทาคาเสนอซือ้
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจำกกำรว่ ำ จ้ ำงบริ หำร
อสังหำริ มทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563

3.14

4.58

1.76

1.75

2.83

2.83

1.41

1.43

18.26

18.70

9.28

10.15

3) บริ ษัท พรอสเพค รี ท แมเนจเมนท์ จำกัด (บริ ษัทย่อยของกิจกำร)
สาหรับงวดปี บัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
รายได้ ของผู้ทาคาเสนอซือ้
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำพื ้นที่อำคำร
สำนักงำน

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวด 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2563

-

0.01

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำรที่แสดงไปในส่วนข้ ำงต้ น เป็ นรำยกำรธุ รกิ จปกติและ
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งคำดว่ำจะเกิดขึ ้นในอนำคตต่อไปด้ วยรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป (Arm’s
Length Basis) ตำมควำมจำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจ โดยปั จจุบนั กิจกำรมีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบตั ิและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของกิจกำรกับ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยผู้ทำคำเสนอ
ซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงซึง่ ประเภทและขนำดของรำยกำรระหว่ำงกันตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันของกิจกำรอย่ำงมีนยั สำคัญจำกที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตผู้ทำคำเสนอซื ้อและกิจกำรมีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันอื่นนอกเหนือจำกรำยกำร
ที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้ทำเสนอซื ้อและกิจกำรจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวจะเป็ นรำยกำรที่มีรำคำซื ้อขำยและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำทัว่ ไป (Arm’s Length Basis) ทังใน
้
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ปั จจุบนั และในอนำคต และจะไม่มีกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่มีลกั ษณะเงื่อนไขเป็ นพิเศษเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคาเสนอซือ้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรทีถ่ ืออยู่ ไม่วำ่ บำงส่วนหรื อทังหมด
้
(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้ โดยผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธ
กำรตอบรับคำเสนอซื ้อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมส่วนที่ 4 และเอกสำรแนบ 2 และ 4 ที่แนบ
มำพร้ อมกันนี ้
1.1

อ่ำน “ขัน้ ตอนการตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ” ตำมเอกสำรแนบ 2(1) สำหรับหุ้นสำมัญ และเอกสำร
แนบ 4(1) สำหรับ NVDR อย่ำงละเอียด กรอกข้ อควำมในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท มัน่ คง
เคหะกำร จำกัด (มหำชน) (“แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ”) ตำมเอกสำรแนบ 2(2) สำหรับหุ้นสำมัญ
หรื อเอกสำรแนบ 4(2) สำหรับ NVDR ตำมแต่กรณี ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้แสดง
เจตนำขำย
ทังนี
้ ้ ภำพถ่ำยสำเนำทุกฉบับจะต้ องมีควำมชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือชื่อของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำร และรับรองสำเนำถูกต้ องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทังหมด
้
จะต้ องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องแปลงหลักทรัพย์ให้ ตรงกับสัญชำติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมำ
แสดงเจตนำขำยกับตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื ้อ
หลักทรัพย์จำกผู้แสดงเจตนำขำยที่มีสญ
ั ชำติไม่ตรงกับหลักทรัพย์ที่ถือ

1.2

แนบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ดังต่อไปนี ้
1.2.1 กรณีท่ ีเป็ นใบหุ้น (Script) ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยลงลำยมือชื่อด้ ำนหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลำยมือชื่อผู้
โอน” และส่งมอบใบหุ้นที่สลักหลังพร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่
ระบุในข้ อ 1.2.3 ตำมแต่กรณี จำนวน 2 ชุด ทังนี
้ ้ ลำยมือชื่อด้ ำนหลังใบหุ้นและในเอกสำรประกอบทุก
ฉบับจะต้ องเป็ นลำยมือชื่อเดียวกัน โดยผู้แสดงเจตนำขำยควรมำยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์
พร้ อมเอกสำรประกอบเจตนำขำยภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อน
วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ) เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะต้ องนำใบหุ้นไปตรวจสอบ
และฝำกไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ซึ่งเป็ น
นำยทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ หำกใบหุ้น ได้ รั บ กำรปฏิ เ สธกำรรั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยติดต่อรับใบหุ้นคืน
ในกรณีที่คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อ หรื อนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ปรำกฏในเอกสำรหลัก ฐำนของ
ผู้แ สดงเจตนำขำยในข้ อ 1.2.3 ไม่ ต รงกับ ชื่ อ ที่ ป รำกฏในใบหุ้น ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งกรอกข้ อ ควำมใน
“แบบคำขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ” ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (“แบบ ศรท-301”) ตำมเอกสำร
แนบ 5 โดยข้ อมูลใหม่ต้องระบุให้ ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แสดงเจตนำขำย นอกจำกนี ้
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ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องแนบเอกสำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแก้ ไขข้ อมูลที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น
สำเนำทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หรื อ ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ เป็ นต้ น โดยลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
ในกรณีที่เป็ นบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและ
ชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นผู้เยำว์ บิดำและมำรดำของผู้เยำว์ต้องลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและ
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ และผู้เยำว์ รวมถึงสำเนำทะเบียนบ้ ำนของบิดำ
มำรดำ และผู้เยำว์ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องติดต่อศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ เพื่อให้ ศูนย์รับฝำก
หลักทรั พย์ ดำเนินกำรออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรั บซือ้
หลักทรัพย์ แต่เนื่องจำกขันตอนในกำรออกใบหุ
้
้ นใหม่อำจจะต้ องใช้ ระยะเวลำประมำณ 2 สัปดำห์ดงั นัน้
ผู้แสดงเจตนำขำยจึงควรติดต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ลว่ งหน้ ำก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำ
รับซื ้อประมำณ 2 สัปดำห์
หมำยเหตุ: กำรแสดงเจตนำขำยในกรณี ที่เป็ นใบหุ้น กำรตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ จะสมบูรณ์
เมื่อใบหุ้นได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้ รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
และ/หรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ
ของผู้แสดงเจตนำขำย และตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์จะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ูแสดง
เจตนำขำยติดต่อรับใบหุ้นคืน
1.2.2 กรณีท่ ีฝากหุ้นไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ให้ ผ้ ูแสดงเจตนำขำย
ติดต่อโดยตรงกับบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/ หรื อ ผู้ดแู ลรับฝำกหลักทรัพย์ (Custodian) ที่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยมีห้ นุ ที่จะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุ
ในข้ อ 1.2.3 ตำมแต่กรณี จำนวน 1 ชุด เพื่อทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ ำบัญชีของตัวแทนในกำร
รับซื ้อหลักทรัพย์ ดังนี ้
บัญชีชื่อ

“ทิสโก้ เพื่อเทนเดอร์ ”
“TISCO FOR TENDER”

เลขที่บญ
ั ชี

002-000000015-5

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรแนบตำมที่ระบุในข้ อ
1.2.3 ได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ดูแลรั บฝำกหลักทรัพย์ (Custodian) แล้ วแต่กรณี ที่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยมี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ โดยบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ผู้ดูแ ลรั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์
(Custodian) นัน้ จะเป็ นผู้รวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่ำวแก่ตวั แทนรับซื ้อหลักทรัพย์ตอ่ ไป
กรณีที่ได้ ฝำกหลักทรัพย์ไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องกรอก “แบบคาขอโอน / รั บโอนหลักทรั พย์ ระหว่ าง
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ” (“แบบ ศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 6
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ที่กรอกรำยละเอียด พร้ อมลงลำยมือชื่อในเอกสำรอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังแนบเอกสำรแสดงตน
้
ของผู้ถือหลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้ ในหน้ ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติม
จำกแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้ อ 1.2.3 เพื่อทำกำรโอนหลักทรัพย์ที่
เสนอขำยเข้ ำบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่ระบุข้ำงต้ น
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมข้ อ 1.2.3 จำนวน 1
ชุด พร้ อมทังแนบแบบ
้
ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตำมประเภทบุคคลที่ระบุไว้
ในหน้ ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ ที่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
โดยตัวแทนในกำรรั บซื ้อหลักทรั พย์ จะดำเนินกำรส่งแบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ถือ
หลักทรัพย์ ไปยังศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบ และโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำ
ขำยที่ฝำกไว้ กับบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ มำยังบัญชี ของตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ ดังนัน้
เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหลักทรัพย์ได้ ภำยในระยะเวลำกำรรับซื ้อ ขอควำม
ร่ วมมือผู้แสดงเจตนำที่ฝำกหลักทรั พย์ ไว้ กับศูน ย์ รับฝำกหลักทรั พย์ ในบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรั พ ย์
(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ภำยในวันที่
21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ) เพื่อให้ มีเวลำ
เพียงพอในกำรดำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลักทรัพย์ หำกแบบ ศรท-403 ดังกล่ำว ได้ รับกำร
ปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ/หรื อ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวน
สิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อของผู้แสดงเจตนำขำย
ผู้ถือ NVDR จะต้ องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อน
วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ) เนื่องจำกในกรณีที่เป็ น NVDR จะมีขนตอนกำรเปลี
ั้
่ยน NVDR เป็ นหุ้น
สำมัญในระบบไร้ ใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซื ้อ NVDR ได้ หำกผู้ถือ NVDR
ไม่สำมำรถดำเนินกำรเปลีย่ น NVDR เป็ นหุ้นสำมัญในระบบไร้ ใบหุ้นได้ ทนั ภำยในระยะเวลำรับซื ้อ
1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย


สำเนำบัตรประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนัน้
จะต้ องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับ
ในกรณีที่เป็ นบัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพ ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่แสดงเลขที่บ้ำน
และชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ในกรณีผ้ เู ยำว์ บิดำและมำรดำของผู้เยำว์ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำ มำรดำ
และสำเนำทะเบียนบ้ ำนของบิดำ มำรดำ และผู้เยำว์ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ
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บุคคลธรรมดาที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย


สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้ อมลงลำยมือชื่ อรั บ รองสำเนำ
ถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำย
ทุกฉบับ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย


สำเนำหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของ
ระยะเวลำรั บ ซื อ้ พร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อ รั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง โดยผู้มี อ ำนำจลงลำยมื อ ชื่ อ ผูก พัน
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) หรื อ
ในกรณีที่เป็ นส่วนรำชกำร องค์ กรของรั ฐบำล รัฐวิสำหกิ จ หรื อหน่วยงำนอื่นของรั ฐ จะต้ องแนบ
หนังสือรำชกำรที่มีคำสัง่ /มติให้ ทำธุรกรรม หรื อหนังสือแต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบอำนำจในกำรทำ
ธุรกรรม หรื อ
ในกรณี ที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ ำ และนิติ บุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน
จะต้ องแนบหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรทำธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนังสือแสดง
กำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง หนังสือแต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบอำนำจในกำรทำธุรกรรม
และเอกสำรหลักฐำนกำรได้ รับกำรยกเว้ นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (ถ้ ำมี)



สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ในกรณีที่ผ้ มู ีอำนำจลงนำมเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ
สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอำนำจลงนำม พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อ
นันจะต้
้ องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยทุกฉบับ
หมำยเหตุ: ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่
จ่ำย ในอัตรำร้ อยละ 3.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือ
รับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลที่ไม่ ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย


สำเนำหนังสือ รั บ รองกำรจดทะเบีย นนิ ติ บุค คล หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ หนัง สือ รั บ รองที่ อ อกโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบคุ คลหรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุ คลมีภมู ิลำเนำซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล
ชื่ อผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่ อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่ อนไขในกำร
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อม
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ



สำเนำบัตรประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบคุ คล ในกรณีที่ผ้ มู ีอำนำจลง
ลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ใช้ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 4
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ถูกต้ อง โดยลำยมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลำยมือชื่อที่ลงนำมในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำย
ทุกฉบับ
ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบของนิติบคุ คลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยข้ ำงต้ น ต้ องได้ รับกำร
รั บรองลำยมือชื่ อของผู้จัดทำหรื อผู้ให้ คำรั บรองควำมถูกต้ องของเอกสำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary
Public พร้ อมตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่สถำนทูตไทย หรื อ
สถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำ กำรรับรองเอกสำรข้ ำงต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมิได้ ประกอบกิจกำรใน
ประเทศไทย และมิได้ มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศ
ไทย หรื อมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศอยู่ภำยใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่มิ ได้ มี
ข้ อยกเว้ นเรื่ องกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหุ้นสำมัญที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำ
ขำยต้ องกรอกรำยละเอียดต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำยใน “แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์
ที่นำมำเสนอขำย” เพื่อใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรแนบ 2(4) สำหรับ
หุ้นสำมัญ และเอกสำรแนบ 4(4) สำหรับ NVDR ทังนี
้ ้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้ แจ้ งต้ นทุนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณจำกเงิน
ค่ำขำยหลักทรัพย์ทงจ
ั ้ ำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับ
1.2.4 กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยไม่สำมำรถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ให้ เตรี ยมหนังสือ
มอบอำนำจในกำรตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์อีกหนึ่งชุด ตำมเอกสำรแนบ 2(3) สำหรับหุ้นสำมัญ
และเอกสำรแนบ 4(3) สำหรับ NVDR พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรื อ 30.00 บำท แล้ วแต่กรณี
พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3 ที่ลงลำยมือชื่ อ รั บรองสำเนำถูกต้ อ ง
ตำมแต่กรณี
1.2.5 เอกสำรอื่นใดตำมแต่ที่ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะร้ องขอเพิ่มเติม
1.2.6 หำกมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ กรุณำติดต่อ
เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์: 02-633-6441-5
โทรสำร: 02-633-6690

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 5
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ยื่นแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขาย
1.3.1 กรณีท่ เี ป็ นใบหุ้น
ให้ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วนพร้ อมเอกสำรประกอบตำมที่
ระบุข้ำงต้ น ณ สถำนที่ทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วันที่ 21 ธันวำคม 2563 ทุกวันทำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง
16.00 น. ตำมที่อยูด่ งั นี ้
เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์: 02-633-6441-5
โทรสำร: 02-633-6690
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรนำส่งใบหุ้นให้ แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์เพื่อตรวจสอบ
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีเหตุสดุ วิสยั ที่สง่ ผลให้ มีควำมล่ำช้ ำในกำรโอนสิทธิในหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยอำจจะ
ได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์ช้ำกว่ำที่กำหนด และในกรณีที่ไม่สำมำรถทำกำรโอนสิทธิภำยในระยะเวลำที่
จะต้ องสรุ ปผลกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ โดยเป็ นควำมผิดของผู้แสดงเจตนำขำย จะถือว่ำกำรเสนอขำยใน
กรณีนี ้เป็ นโมฆะ
ดังนัน้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ที่จะได้ รับชำระค่ำหุ้นตำมระยะเวลำที่กำหนด ผู้แสดง
เจตนำขำยควรยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์พร้ อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยให้ ครบถ้ วน
ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ)
1.3.2 กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ในกรณี ที่ ผ้ ูแ สดงเจตนำขำยมีห ลักทรั พย์ ไว้ กับ ศูนย์ รั บฝำกหลักทรั พย์ ผ่ำนบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น
นำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยเปิ ดบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ นนั ้ ให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้
เป็ นผู้ให้ บริ กำรรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่ง
แบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ พร้ อมเอกสำรประกอบได้ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ตังแต่
้
วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวำคม 2563 ทุกวันทำกำร ภำยในเวลำทำกำรของบริ ษัท
หลักทรัพย์นนั ้
ในกรณี ที่ ไ ด้ ฝ ำกหลัก ทรั พ ย์ ไ ว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ใ นบัญ ชี บริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ (Issuer
Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์พร้ อมเอกสำร
ประกอบภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำ
รับซื ้อ) โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งแบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้
แสดงเจตนำขำย ไปยังศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดง
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 6
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เจตนำขำยที่ฝำกไว้ กบั บัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์มำยังบัญชีของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ใน
กรณีตวั แทนในกำรรั บซื ้อหลักทรัพย์ได้ รับกำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกในกำรโอนหุ้นดังกล่ำว ผู้ทำคำ
เสนอซื ้อ และ/หรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับคำเสนอซื ้อของ
ผู้แสดงเจตนำขำย
1.3.3 กรณี NVDR
ในกรณี ที่ เป็ น NVDR ผู้แ สดงเจตนำขำยจะต้ อ งดำเนิน กำรตำมกระบวนกำรตอบรั บ คำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตำมเอกสำรแนบ 4(1) ในทำงปฏิบตั ิกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็ น
NVDR จะต้ องใช้ ระยะเวลำดำเนินกำรมำกกว่ำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์กรณีไร้ ใบหุ้น 2 วันทำกำร ดังนัน้
ผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือ NVDR ต้ องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2563
(ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 2 วันทำกำรก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ)
1.4

ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยมีห้ นุ สำมัญหรื อ NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำย ติดจำนำหรื อภำระผูกพัน ผู้แสดง
เจตนำขำยต้ องดำเนินกำรเพิกถอนจำนำหรื อภำระผูกพันก่อนที่จะดำเนินกำรตอบรับคำเสนอซื ้อ ตำมข้ อ 1.1
ถึง 1.3

1.5

ผู้ท ำคำเสนอซือ้ และ/หรื อ ตัว แทนในกำรรั บซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ขอสงวนสิท ธิ ในกำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอี ย ด
เกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื ้อ วิธีกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ วิธีกำรชำระรำคำ และเงื่อนไขอื่นใดตำมที่ระบุไว้ ใน
เอกสำรฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่อให้
กำรเสนอซื ้อหลักทรัพย์ประสบควำมสำเร็ จ
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรั พย์ จะไม่ รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

2. วิธีการรับซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะรับซื ้อหุ้นทังหมดที
้
่มีผ้ แู สดงเจตนำขำยภำยใต้ คำเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 4
ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อตำมเงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 9
เงื่อนไขในกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ของเอกสำรฉบับนี ้ และกรณีผ้ เู สนอขำยยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 ข้ อ 5 เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
3. วิธีการชาระราคา
3.1 วันรับชาระราคา
เมื่ อบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ทิ ส โก้ จำกัด ซึ่ง เป็ น ตัวแทนในกำรรั บ ซื อ้ หลักทรั พ ย์ ได้ รับ แบบตอบรั บกำรเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และเอกสำรหลักฐำนตำมส่วนที่ 4 ข้ อ 1.2 จำกผู้แสดง
เจตนำขำยถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังได้
้ รับเอกสำรยืนยันกำรโอนหลักทรัพย์เข้ ำบัญชีครบถ้ วนเรี ยบร้ อยจำกบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำร
ชำระรำคำให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ ซึ่งตรงกับวันที่
25 ธันวำคม 2563 (“วันรับชาระราคา”) ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (และ
ไม่ได้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวันที่ 16 ธันวำคม 2563) หรื อในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซื ้อ
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หลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์ในวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับ
ซื ้อที่อำจขยำยออกไป
3.2

วิธีการชาระราคา
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับชำระรำคำดังนี ้
3.2.1. รับเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีธนาคาร
ทัง้ นี ้ ต้ องเป็ น บัญชี ออมทรั พ ย์ ห รื อบัญ ชี ก ระแสรำยวัน ที่เ ปิ ดไว้ กับ ธนำคำรทิ ส โก้ จ ำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
หรื อ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่ อของผู้แสดง
เจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ และผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องแนบ
สาเนาสมุดบัญชีออมทรั พย์ หน้ าที่ระบุช่ ือเจ้ าของบัญชีและเลขที่บัญชี หรื อสาเนา Statement
ของบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุช่ อื เจ้ าของบัญชี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีภำยในเวลำ 17.00 น. ของวันรับชำระรำคำ ในกรณีที่
ตัวแทนในกำรรับซือ้ หลักทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงิ นเข้ ำบัญชี ของผู้แสดงเจตนำขำยได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ ที่จะชำระค่ำหลักทรัพย์เป็ นเช็ค โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรแจ้ งไปยังผู้แสดงเจตนำขำยให้ มำรับเช็คหรื อจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมแต่กรณี ตำมรำยละเอียดในข้ อ 3.2.2 (2)
3.2.2. รับเป็ นเช็ค
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลือกวิธีกำรรับเช็คดังนี ้
(1)

มารับเช็คด้ วยตนเอง
ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถรับเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยในชื่อของผู้แสดงเจตนำขำย ได้ ทกุ วันทำกำร
ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ธันวำคม 2563 ซึง่ เป็ นวันทำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ ตังแต่
้ เวลำ
9.00 น. ถึง 16.00 น. ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1
ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องแสดงหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และแนบเอกสำร
แสดงตนตำมข้ อ 1.2.3 พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องทุกฉบับ ให้ แก่ตวั แทนในกำรรับ
ซือ้ หลักทรั พย์ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ ให้ บุคคลอื่ นมำรั บ เช็ คแทน
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้ องมอบอำนำจให้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน โดยจะต้ องส่งมอบ
หนังสือมอบอำนำจพร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรื อ 30.00 บำท แล้ วแต่กรณี และสำเนำ
หลักฐำนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจตำมข้ อ 1.2.3 ตำมแต่กรณี
หำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คดังกล่ำวภำยใน 14 วันหลังจำกวันรับชำระรำคำ ตัวแทนใน
กำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำ
เสนอซื ้อหลักทรัพย์
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ให้ จัดส่ งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันรับชำระรำคำ
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้ รับชำระ
ค่ำหลักทรัพย์ช้ำกว่ำวันรับชำระรำคำ
อย่ำ งไรก็ ดี ไม่ว่ำกรณี ใดๆ หำกตัวแทนในกำรรั บ ซือ้ หลัก ทรั พย์ ได้ ดำเนิ นกำรจัดส่งเช็ ค ทำง
ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นให้ แ ก่ ผ้ ูแ สดงเจตนำขำยตำมที่ อ ยู่ที่ ร ะบุไว้ ใ นแบบตอบรั บ ค ำเสนอซื อ้
หลักทรัพย์โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยได้ รับชำระค่ำหลักทรัพย์แล้ วโดยชอบ และ
ผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย หรื อค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้ทำคำเสนอซื ้อ และ
ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์อีกต่อไป

ทัง้ นี ้ ตัว แทนในกำรรั บ ซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ จ ะจ่ ำ ยเป็ น เช็ ค ขี ด คร่ อ มของธนำคำรทิ ส โก้ จ ำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ สัง่ จ่ำยชื่อผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยอยู่ต่ำงจังหวัด จะต้ องใช้
เวลำในกำรเรี ย กเก็ บ เงิ นตำมเช็ คตำมขัน้ ตอนของแต่ละธนำคำร ซึ่งอำจจะใช้ เวลำมำกขึน้ และมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรเรี ยกเก็บเงิน
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับจำกกำรเสนอขำยมีจำนวนตังแต่
้ 100,000
บำทขึน้ ไปและผู้แสดงเจตนำขำยไม่ใช่ผ้ รู ั บผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยระบุผ้ ทู ี่ได้ รับ
ผลประโยชน์ที่แท้ จริ งด้ วย
หมำยเหตุ: กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยส่งมอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็ นใบหุ้น ตัวแทนใน
กำรรั บซือ้ หลักทรัพย์จะชำระเงิ นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยได้ ก็ต่อเมื่อใบหุ้นนัน้ ได้ ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ และรับฝำกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หำกใบหุ้นนันได้
้ รับกำร
ปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื ้อหรื อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่
ชำระเงินค่ำหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนำขำยจะได้ รับกำรแจ้ งให้ มำรับเอกสำรทังหมดคื
้
น
จำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ตำมข้ อ 1.3.1
4. สิทธิของผู้ถอื หลักทรัพย์ ท่ แี สดงเจตนาขายไว้ แล้ ว
ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรั พย์ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำย ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรั พย์ ตำมวันและ
วิธีกำรชำระรำคำที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ ตำมข้ อ 3 ข้ ำงต้ น
หำกมีเหตุกำรณ์เกิดขึ ้นซึง่ ส่งผลให้ มีกำรลดรำคำเสนอซื ้อตำมที่กำหนดไว้ ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้ อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื ้อ
ผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชำระรำคำหลักทรัพย์ในรำคำที่ลดลงนันให้
้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำขำยทุกรำย เว้ นแต่
หลักทรั พย์ จำนวนที่ผ้ ูแสดงเจตนำขำยได้ ยื่นแบบคำตอบรั บคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ก่ อนหน้ ำวันที่ผ้ ูทำคำเสนอซื อ้
ประกำศแก้ ไขข้ อเสนอ และแสดงควำมจำนงอย่ำงชัดเจนว่ำหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้ แล้ วนัน้ เป็ นกำรแสดง
เจตนำขำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะชำระรำคำหลักทรัพย์จำนวนดังกล่ำวตำมรำคำเสนอซื ้อเดิมก่อน
กำรแก้ ไข
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรปรับรำคำเสนอซื ้อสูงขึ ้น ผู้ทำคำเสนอซื ้อผ่ำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชำระรำคำหลักทรัพย์
ตำมรำคำที่สงู ขึ ้นนันแก่
้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยทุกรำย
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 9
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5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
5.1

วันสุดท้ ายที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
วันสุดท้ ำยที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือ วันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ
ซึง่ ตรงกับวันที่ 16 ธันวำคม 2563
ทังนี
้ ้ ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วันที่ 16 ธันวำคม 2563 ภำยในเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำกำร

5.2

วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
5.2.1 กรอกข้ อควำมในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด
(มหำชน) (“แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรั พย์ ”) ตำมเอกสำรแนบ 3(2) ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ซึง่ ประกอบด้ วย
(1)

หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ที่ออกโดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ที่
ออกโดยบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำของผู้แสดงเจตนำขำย

(2)

เอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ซึ่งเป็ นเอกสำรตำมแต่กรณี
เช่นเดียวกับที่แสดงในข้ อ 1.2.3

(3)

กรณีที่ไม่สำมำรถมำยื่นด้ วยตนเอง ต้ องมีหนังสือมอบอำนำจในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยอีกหนึ่งชุด ตำมเอกสำรแนบ 3(3) พร้ อมปิ ดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรื อ 30.00 บำท
แล้ ว แต่ก รณี และสำเนำหลัก ฐำนของผู้ม อบอ ำนำจ และผู้รั บ มอบอ ำนำจตำมข้ อ 5.2.2(2)
ตำมแต่กรณี

(4)

กรณีที่ผ้ ขู อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อนำฝำกเข้ ำบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
จะต้ องกรอกแบบ ศรท-403 ตำมเอกสำรแนบ 6 และแนบเอกสำรหลักฐำนแสดงตนของผู้ขอ
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้ อ 5.2.2(2) เพิ่มเติมอีก 1 ชุด

5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้ อควำมอย่ำงครบถ้ วน พร้ อมเอกสำร
ประกอบกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุในข้ อ 5.2.2(2) ตำมแต่กรณี ที่สำนักงำน
ของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1
5.2.4 เมื่อตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ และเอกสำร
ประกอบครบถ้ วนตำมข้ อ 5.2.2 ถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย์ดำเนินกำร ดังนี ้


ในกรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผ้ ู ขอยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรื อผู้รับมอบอำนำจ ในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ู ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรื อผู้รับ
มอบอำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรื อผู้รับ
ส่วนที่ 4 หน้ ำ 10
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มอบอำนำจสำมำรถมำติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ตำมที่
อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1


ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อนำฝำกเข้ ำบริ ษัทหลักทรัพย์ และ/หรื อ ผู้ดแู ลและ
รับฝำกหลักทรัพย์ (Custodian) และ/หรื อ บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิก
เลขที่ 600 ที่ผ้ ขู อยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยมีบญ
ั ชีอยู่ ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยจะต้ องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100.00 บำท โดยตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืน
ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เข้ ำบัญชี ฝำกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในแบบคำขอยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหลักทรัพย์ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ู ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรื อผู้รับมอบ
อำนำจมำดำเนินกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หมำยเหตุ: กำรรับหลักทรัพย์คืนเป็ นใบหุ้น หรื อกำรรับหลักทรัพย์คืนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ด้ วยระบบ Scripless จะเป็ นไปตำมลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรื อ Scripless) ที่ผ้ แู สดง
เจตนำขำยนำมำเสนอขำย ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้

6. การกาหนดราคาเสนอซือ้
6.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้
รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ เท่ำกับ 3.10 บำทต่อหุ้น (สำมบำทสิบสตำงค์ ) ซึ่งเป็ นรำคำสูงสุดที่มีกำรซื ้อ
ขำยหุ้นสำมัญของกิจกำรในตลำดหลักทรัพย์ในปี 2563 นอกจำกนี ้ รำคำเสนอซื ้อหุ้นสำมัญที่ 3.10 บำทต่อหุ้น
ยังเป็ นรำคำที่สงู กว่ำรำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของกิจกำรในช่วง 15 วันทำกำรก่อนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทของผู้ทำคำเสนอซื ้อเพื่ออนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดของกิ
้
จกำร (2 กันยำยน 2563 –
24 กันยำยน 2563) ซึง่ เท่ำกับหุ้นละ 2.90 โดยรำคำเสนอซื ้อที่ห้ นุ ละ 3.10 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นส่วนเพิ่มประมำณ
ร้ อยละ 6.90 จำกรำคำตลำดเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ ที่มำของรำคำเสนอซื ้อมำจำกกำรพิจำรณำในหลำยปั จจัย เช่น รำคำตลำดในช่วงที่ผ่ำนมำของกิจกำร
มูล ค่ ำ ทำงบัญ ชี และงบกำรเงิ น ของกิ จ กำร รวมถึ ง พิ จ ำรณำ อัต รำส่ ว นรำคำตลำดต่ อ มูล ค่ ำ ทำงบัญ ชี
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นๆ ในตลำดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกัน
6.2 ราคาสูงสุดที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้ มาในระยะเวลา 90 วัน ก่ อนวันยื่นคาเสนอ
ซือ้ ต่ อสานักงาน ก.ล.ต.
- ไม่มี 7. การได้ ห้ ุนก่ อนการทาคาเสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วนตามหมวด 5 ของประกาศการเข้ าถือ
หลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ)
- ไม่มี –
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8. วิธีการส่ งมอบหุ้นคืนกรณีท่ มี ีการยกเลิกคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อ ตำมที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้ อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื ้อจะส่งหนังสือแจ้ งกำรยกเลิก
คำเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจกำร และผู้ถือหุ้นของกิจกำรทุกรำยที่มีชื่อปรำกฏ
ตำมรำยชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุดภำยในวันทำกำรหลังพ้ นกำหนดที่สำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถแจ้ งทักท้ วงเหตุแห่ง
กำรยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อ (สำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถแจ้ งทักท้ วงเหตุแห่งกำรยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื ้อได้ ภำยใน
3 วันทำกำรถัดจำกวันที่สำนักงำน ก.ล.ต.ได้ รับแจ้ งเหตุ)
จำกนันให้
้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ดำเนินกำรดังนี ้
8.1

กรณีท่ เี ป็ นใบหุ้น (Script)
ในกรณีที่มีกำรยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนำ
ขำยโดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่
อยูใ่ นข้ อ 1.3.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำกำร นับแต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ
แจ้ งกำรยกเลิก ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นใบหุ้น เนื่องจำกตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบควำม
ถูกต้ องที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำกำรก่อนสิ ้นสุดระยะเวลำรับซื ้อ โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะ
แปลงใบหุ้นให้ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น ดังนันกำรขอรั
้
บคืนเป็ นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยต้ องปฎิบตั ิตำมขันตอนที
้
่
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้แสดงเจตนำต้ องรับภำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรคืนใบหุ้นทังหมด
้
และขันตอนในกำรออกใบหุ
้
้ น ใช้ เวลำอย่ำงน้ อย 14 วัน หรื อตำมแต่เงื่อนไขที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด

8.2

กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR
ตัวแทนในกำรรั บซือ้ หลักทรั พย์ จะดำเนินกำรคืนหลักทรั พย์ ผ่ำนศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ เพื่อฝำกเข้ ำบริ ษั ท
หลักทรัพย์ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยระบุไว้ ในแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ผ้ ทู ำคำ
เสนอซื ้อยกเลิกคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
หมำยเหตุ: กำรรับคืนหุ้นเป็ นใบหุ้นหรื อไร้ ใบหุ้นจะเป็ นไปตำมลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำย ผู้แสดง
เจตนำขำยจะเปลีย่ นแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

ส่วนที่ 4 หน้ ำ 12

เอกสารแนบ 1
หนังสือยืนยันให้ การสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์

เอกสารแนบ 2
วิธีตอบรั บคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ ม
(1)

ขันตอนการตอบรั
้
บคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

(2)

แบบตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

(3)

หนังสือมอบอานาจเพื่อการตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์

(4)

แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขาย

ขัน้ ตอนการตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์

เอกสารแนบ 2(1)

ผู้ถือหลักทรั พย์
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
กรอกข้ อความในแบบตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์
(เอกสารแนบ 2(2)) ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน

กรณีใบหุ้น: ลงลำยมือชื่อสลักหลังใบหุ้น (พร้ อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงจำนวน 2 ชุด)
กรณีโอนผ่ านศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless): ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยแนบเอกสำรหลักฐำนกำรโอนหุ้นที่เสนอขำยเข้ ำบัญชี “ทิสโก้ เพื่อเทนเดอร์ ” เลขที่
บัญชี 002-000000015-5 (พร้ อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตำมที่ระบุด้ำนล่ำง จำนวน 1 ชุด)
กรณีท่ ฝี ากหลักทรั พย์ ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600: ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยแนบแบบ ศรท-403 (ตำม
เอกสำรแนบ 6) (พร้ อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงจำนวน 2 ชุด)
แนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรั พย์ ตามแต่ กรณี ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
4) นิตบิ ุคคลที่ไม่ ได้ จดทะเบียนในไทย
1.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
4.1 สำเนำหนัง สือรั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุคคล หนัง สือบริ คณห์ สนธิ
หรื อ
หนัง สื อ รั บ รองที่ อ อกโดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องนิ ติ บุค คลหรื อ หน่ ว ยงำนของ
1.2 ในกรณีเป็ นผู้เยำว์ ต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง
ประเทศที่นิติบุคคลมี ภูมิลำเนำซึ่งรับรองถึงชื่ อนิติบุคคล ชื่ อผู้มีอำนำจ
(บิ ดำและมำรดำหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตรประชำชนของ
ลงลำยมื อ ชื่ อ ผู ก พัน นิ ติ บุ ค คล ที่ ตัง้ ส ำนัก งำนใหญ่ และอ ำนำจหรื อ
ผู้เยำว์ (ถ้ ำมี) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงลำยมือ
เงื่อนไขในกำรลงลำยมือชื่อผูกพันนิตบิ คุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
วันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย
โดยผู้มีอำนำจลงลำยมื อชื่ อผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญ
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ของ บริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
ถูกต้ อง
4.2 สำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) และ 2) ตำมแต่ ก รณี ของผู้ มี อ ำนำจ
3) นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในไทย
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองในเอกสำรตำมข้ อ
3.1 สำเนำหนังสือรั บรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ไม่เกิน 6 เดือน
4.1 พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ก่ อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรั บซื อ้ พร้ อมลงลำยมื อชื่ อรั บรองสำเนำ
สำเนำเอกสำรประกอบตำมข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องได้ รับกำรรั บรองลำยมื อชื่ อ
ถู ก ต้ อง โดยผู้ มี อ ำนำจลง ลำยมื อ ชื่ อ ผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public พร้ อมตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public
ประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
และรั บรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนฑูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
3.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) ตำมแต่ ก รณี ข องผู้ มี อ ำนำจ
เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำ กำรรับรองเอกสำรข้ ำงต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือน
ลงลำยมื อชื่ อ ผูก พันนิติบุคคลที่ไ ด้ ลงลำยมื อชื่ อ ในเอกสำรตำมข้ อ 3.1
ก่อนวันสุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
5) นิตบิ ุคคลที่ไม่ ได้ จดทะเบียนในไทย ซึ่งมิได้ ประกอบกิจการในประเทศ
3.3 กรณีที่เป็ นส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรื อหน่วยงำนอื่น
ไทย และมิได้ มีถ่ ินฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้ บังคับแห่ งอนุสัญญา
ของรัฐ จะต้ องแนบหนังสือรำชกำรที่มีคำสัง่ /มติให้ ทำธุรกรรม หรื อหนังสือ
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถ่ นิ ฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้ บังคับ
แต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบอำนำจในกำรทำธุรกรรม
แห่ งอนุ สัญญาภาษี ซ้อนกั บประเทศไทย แต่ มิไ ด้ มีข้อยกเว้ นเรื่ องการ
3.4 กรณี ที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ ำ และนิติบุคคลอื่ น
หักภาษี ณ ที่จ่าย จากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย ผู้แสดง
ในลัก ษณะเดี ย วกั น จะต้ อ งแนบหนัง สื อ แสดงควำมจ ำนงในกำรท ำ
เจตนำขำยต้ องกรอกรำยละเอียดของต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมำเสนอขำยใน
ธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนังสือแสดงกำรจดทะเบียนจำก
แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ที่นำมำเสนอขำย หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้
หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง หนังสือแต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบอำนำจในกำรทำ
แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะทำกำรหัก
ธุรกรรม และเอกสำรหลักฐำนกำรได้ รับกำรยกเว้ นกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ภำษี ณ ที่จ่ำย โดยคำนวณจำกเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ทงจ
ั ้ ำนวนที่ผ้ แู สดงเจตนำ
(ถ้ ำมี)
ขำยจะได้ รับ
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ ผ้ ูอ่ นื กระทาการแทน:
1. หนังสือมอบอำนำจ พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรื อ 30 บำท แล้ วแต่กรณี
2. หลักฐำนแสดงตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุข้ำงต้ นใน
ข้ อ 1) หรื อ 2) หรื อ 3) หรื อ 4) (แล้ วแต่กรณี)

ยื่นเอกสารทัง้ หมดที่
เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690
หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำ่ นมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขำยฝำกอยู่เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนให้
ั ้ บริ กำร
รวบรวมเอกสำรเพื่อยื่นให้ แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
กรณีส่งมอบใบหุ้น และกรณีท่ ฝี ากหลักทรั พย์ ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ควรนาส่ งเอกสารทัง้ หมด
ล่ วงหน้ า 2 วันทาการก่ อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารั บซือ้
ทัง้ นี ้ ตัวแทนในการรั บซือ้ หลักทรั พย์ จะไม่ รับเอกสารตอบรั บการทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทางไปรษณีย์

แบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2(2)

เลขที่
วันที่
เรี ยน บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) และบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“ตัวแทนในการรั บซือ้ หลักทรั พย์ ”)
ข้ ำพเจ้ ำ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”)(นำย/นำง/นำงสำว/บริ ษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ))
สัญชำติ
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน / สถำนที่ตงบริ
ั ้ ษัท เลขที่
อำคำร
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail addresses
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้  เหมือนกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน / สถำนที่ตงบริ
ั ้ ษัท  อื่น ๆ (โปรดระบุ)
วัน/เดือน/ปี เกิด / วันจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
อำชีพ/ ประเภทกิจกำร
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (13 หลัก)
สถำนที่ตงที
ั ้ ท่ ำงำน (โปรดระบุชื่อและที่อยู)่
กรณีเป็ นคนต่ำงด้ ำวโปรดระบุ (1) ที่อยู่ในประเทศเจ้ ำของสัญชำติ
และ (2) ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย
โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
บัตรประจำตัวประชำชน เลขที่
 บุคคลธรรมดำที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชำติไทย ใบต่ำงด้ ำว/หนังสือเดินทำง/เลขบัตรประจำตัว เลขที่
 นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในไทย
เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
 นิตบิ คุ คลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่
ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะขำยหุ้นสำมัญของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) จำนวน
หุ้น (
)
ในรำคำหุ้นละ 3.10 บำท (สำมบำทสิบสตำงค์) โดยข้ ำพเจ้ ำมีภำระในกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยร้ อยละ 0.25 ของรำคำที่เสนอขำย และค่ำภำษี มลู ค่ำเพิม่ ร้ อย
ละ 7.0 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำย ดังนัน้ ข้ ำพเจ้ ำจะได้ รับเงินจำกกำรขำยสุทธิก่อนหักภำษี ณ ที่จ่ำย (ถ้ ำมี) หุ้นละ 3.0917 บำท (สำมจุดศูนย์เก้ ำหนึง่ เจ็ดบำท)
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
บำท (
) *จำนวนเงินค่ำขำยสุทธิที่คำนวณ
ได้ ให้ ปัดเศษเป็ นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีคำ่ มำกกว่ำ หรื อเท่ำกับ 5 จะปั ดขึ ้น แต่ถ้ำน้ อยกว่ำ 5 จะปั ดลง*
ข้ ำพเจ้ ำได้ ศกึ ษำข้ อมูล เงื่อนไข และข้ อกำหนดอย่ำงครบถ้ วนและตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทกุ ประกำร และจะไม่ทำกำรเพิก
ถอนกำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่ว่ำด้ วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้ นแต่เป็ นกำรปฏิเสธตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ โดยวันสุดท้ ำยที่ข้ำพเจ้ ำสำมำรถ
ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือภำยในวันทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด เป็ นผู้รับมอบอานาจของข้ าพเจ้ าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างล่างนี ้
รวมทังการรั
้
บชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการอันใดที่เกี่ยวข้ องกับการตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์แทนข้ าพเจ้ า
 กรณีสง่ มอบเป็ น “ใบหุ้น”
 กรณีโอนผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น
เลขที่ใบหุ้น
เลขที่เอกสำรกำรโอน
วันที่โอน
เลขที่สมำชิกผู้โอน
รวมทัง้ สิน้ (หุ้น)
พร้ อมกันนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบใบหุ้น ที่ สลัก หลังแล้ ว และ/หรื อ หลักฐำนแสดงกำรโอนหลักทรั พ ย์ ผ่ำ น บริ ษัท ศูนย์ รั บฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศู นย์ รับ ฝาก
หลักทรั พย์ ”) เข้ ำบัญชี “ทิสโก้ เพื่อเทนเดอร์ ” (“TISCO FOR TENDER”) เลขที่บัญชี 002-000000015-5 และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้ ระบุในคำเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ ตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดตำมคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทกุ ประกำร
วิธีการรั บเงินค่ าขายหลักทรั พย์ (เลือกข้ อใดเพียงข้ อหนึง่ )
 ข้ ำพเจ้ ำประสงค์จะมำรับเช็คชำระค่ำหุ้นสำมัญด้ วยตนเอง ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
 ข้ ำพเจ้ ำประสงค์จะให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จดั ส่งเช็คชำระค่ำหุ้นสำมัญ ให้ ข้ำพเจ้ ำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ข้ำงต้ น
 ข้ ำพเจ้ ำประสงค์จะให้ ตวั แทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์โอนเงินชำระค่ำหุ้นสำมัญเข้ ำบัญชีของข้ ำพเจ้ ำที่มีอยู่กบั ธนำคำร
 บมจ. ธนำคำรทิสโก้  บมจ. ธนำคำรกรุ งเทพ  บมจ. ธนำคำรกรุ งไทย  บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย  บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำ
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน เลขที่บญ
ั ชี
(ชื่อเจ้ ำของบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้แสดงเจตนำขำยและแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้ ำที่ระบุชื่อเจ้ ำของบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี หรื อสำเนำ Statement
ของบัญชีกระแสรำยวันที่ระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องบนหน้ ำที่ระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี)
ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้ รับจำกกำรเสนอขำย ตังแต่
้ 100,000 บำทขึ ้นไป หำกผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง*ไม่ใช่ผ้ แู สดงเจตนำขำย โปรดระบุ
*ผู้ที่ได้รบั ผลประโยชน์ ที่แท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้าของที ่แท้จริ งหรื อมี อานาจควบคุมการทาธุรกรรม หรื อบุคคลที ่ผู้เจตนาขายทา
ธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิ ติบคุ คล หรื อผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริ งดังกล่าว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ นำมำเสนอขำยปรำศจำกภำระผูกพันใด ๆ และรับทรำบว่ำแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ได้ โอน
หุ้นสำมัญเข้ ำบัญชีสำหรับกำรรับซื ้อหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ
ผู้แสดงเจตนำขำย
(
)
ในฐำนะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนำจผู้มีอำนำจลงนำมแทนของ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่
หลักฐานการรับแบบตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ เลขที่ใบรับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐำนะตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) พร้ อมกับ
หลัก ฐำน ใบหุ้นสำมัญ จำนวนรวม…………………………….หุ้น  กำรโอนหุ้นผ่ำ นศูนย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จำนวนรวม……………………………..หุ้น จำก
(นำย/นำง/นำงสำว/บริ ษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ))
ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยผู้แสดงเจตนำขำยแจ้ งควำมประสงค์ขอรับเงินโดย
 รับเช็คด้ วยตนเอง ที่สำนักงำนของตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์  จัดส่งเช็คชำระค่ำหุ้นสำมัญ ให้ ผ้ แู สดงเจตนำขำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ ้ ำงต้ น
 รับโอนเงินเข้ ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยที่มีอยู่กบั ธนำคำร
 บมจ. ธนำคำรทิสโก้  บมจ. ธนำคำรกรุ งเทพ  บมจ. ธนำคำรกรุงไทย  บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย  บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำ
ประเภทบัญชี
 ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน เลขที่บญ
ั ชี
ลงชื่อ
ผู้รับ
(
)
รำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ เจ้ ำหน้ ำที่บริกำรลูกค้ ำ ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศัพท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690

ติดอำกร

เอกสารแนบ 2(3)

หนังสือมอบอานาจ

แสตมป์
10 บำท/30 บำท

เขียนที่ .................................................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ……........

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ …………………………………...........................................……..........................................
อำยุ..............ปี สัญชำติ....................หมำยเลขบัตรประชำชน (13 หลัก) ..................................หมำยเลขโทรศัพท์ ........................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน.................................................................................................................................................................
ขอมอบอำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)...............………..............................................................................................................
อำยุ..............ปี สัญชำติ....................หมำยเลขบัตรประชำชน (13 หลัก) ..................................หมำยเลขโทรศัพท์........................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน.................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เหมือนกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
................................................................................................................................................................................
เป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนข้ ำพเจ้ ำในกำร
 ขำย โอน และส่งมอบหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท มั่น คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) ของข้ ำพเจ้ ำให้ แก่ บริ ษัท ฟิ นัน ซ่ำ จำกัด
(มหำชน)
 รับเช็คชำระค่ำหุ้นสำมัญที่สำนักงำนตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์
โดยดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รวมตลอดจนกำรกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรนี ้แทนข้ ำพเจ้ ำจนเสร็ จสิ ้น
กำรใดที่ ผ้ ู รั บ มอบอ ำนำจได้ ก ระท ำภำยในขอบเขตแห่ ง หนัง สื อ ฉบับ นี ้ ให้ มี ผ ลผู ก พัน ข้ ำ พเจ้ ำเสมื อ นหนึ่ ง ข้ ำพเจ้ ำ
ได้ กระทำด้ วยตนเองทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ไว้ ตอ่ หน้ ำพยำนเป็ นสำคัญ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้มอบอำนำจ
( ..................................................... )

ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับมอบอำนำจ
( ..................................................... )

ลงชื่อ .......................................................... พยำน
( .................................................... )

ลงชื่อ ................................................... พยำน
( .................................................... )

หมำยเหตุ

(1) โปรดแนบเอกสำรตำมที่แจ้ งไว้ ในเอกสำรแนบ 2(1) ขันตอนกำรตอบรั
้
บคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
(2) กรณีมอบอำนำจให้ ผ้ อู ื่นกระทำกำรแทน โดย
(2.1) มอบอำนำจ 1 ธุรกรรม ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท
(2.2) มอบอำนำจมำกกว่ำ 1 ธุรกรรม ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท

เอกสารแนบ 2(4)

แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ ท่ นี ามาเสนอขาย
(สำหรับผู้แสดงเจตนำขำยเป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยซึง่ มิได้ ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมิได้ มีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศที่อยูภ่ ำยใต้ บงั คับแห่ง
อนุสญ
ั ญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐำนอยูใ่ นประเทศที่อยูภ่ ำยใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญำภำษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้ มีข้อยกเว้ นเรื่องกำรหัก
ภำษี ณ ที่จำ่ ยจำกกำรขำยหุ้นสำมัญทีเ่ กิดขึ ้นในประเทศไทย)

วันที่ ……………………………………………………….…
เรี ยน

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ”)

ตำมที่ข้ำพเจ้ ำ..................……………………………………………………………สัญชำติ..........................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี (ถ้ ำมี) ...................................................................................................... ได้ ตกลงขำยหุ้นสำมัญของ
บริ ษัท มั่นคงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) จำนวน ......................................................... หุ้น ตำมคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของ
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน) นัน้ โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอแจ้ งข้ อมูลรำคำต้ นทุนของหุ้นสำมัญที่นำมำเสนอขำยในครัง้ นี ้ เพื่อ
เป็ นหลักฐำนกำรประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ดังนี ้
เลขที่ใบหุ้น/
เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)

ชื่อผู้ถอื หุ้นตามทะเบียน

จานวนหุ้น

ต้ นทุนหุ้นละ (บาท)

……………………………
………………………
……………………………
………………………
……………………………
………………………
……………………………
………………………
……………………………
………………………

………………………………………………
……
………………………………………………
……
………………………………………………
……
………………………………………………
……
………………………………………………
……
รวมทัง้ สิน้

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
……………………

พร้ อมนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ แนบ..............................................................................................................รวม......................ฉบับ
เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนของหุ้นสำมัญของข้ ำพเจ้ ำ ประกอบกำรหักภำษี ณ ที่จำ่ ย
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นถูกต้ องตรงตำมควำมเป็ นจริ งทุกประกำร

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้แสดงเจตนำขำย
( …………………………………………........... )

หมำยเหตุ หำกผู้แสดงเจตนำขำยซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่ไม่ได้ จดทะเบียนในไทยมิได้ ระบุรำคำต้ นทุน และมิได้ แนบหลักฐำนแสดงรำคำต้ นทุนมำพร้ อมกับแบบ
แจ้ งต้ นทุนของหุ้นที่นำมำเสนอขำย ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะหักภำษี ณ ที่จำ่ ย โดยคิดคำนวณภำษีจำกจำนวนเงินค่ำขำยหุ้นทังจ
้ ำนวน
ที่ผ้ แู สดงเจตนำขำยจะได้ รับ

เอกสารแนบ 3
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรั พย์ และแบบฟอร์ ม
(1)

ขันตอนการยกเลิ
้
กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

(2)

แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

(3)

หนังสือมอบอานาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3(1)

ขัน้ ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรั พย์
ผู้ถือหลักทรั พย์ หรื อ NVDR
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

กรอกข้ อความในแบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรั พย์ (เอกสารแนบ 3(2)) ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมทัง้ แนบหลักฐานการรั บแบบตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์

แนบเอกสารประกอบตามแต่ กรณี ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงลำยมื อชื่ อรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อ
1.2 ในกรณี เป็ นผู้เ ยำว์ ต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัว ประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำหรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตร
ประชำชนของผู้เยำว์ (ถ้ ำมี) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัย
อยู่ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
3) นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในไทย
3.1 สำเนำหนัง สือรั บรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ไ ม่เกิ น 6
เดื อน ก่ อนวันสุดท้ ำ ยของระยะเวลำรั บ ซื อ้ พร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงลำยมื อชื่ อผูกพันนิติบุคคล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และ
3.2 สำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) หรื อ 2) ตำมแต่กรณี ของผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ได้ ลงลำยมือชื่อในเอกสำรตำมข้ อ 3.1
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
3.3 กรณี ที่ เ ป็ นส่ ว นรำชกำร องค์ ก รของรั ฐ บำล รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ จะต้ องแนบหนังสือรำชกำรที่มีคำสัง่ /มติให้ ทำ
ธุ ร กรรม หรื อ หนัง สื อ แต่ ง ตัง้ หรื อ หนัง สื อ มอบอ ำนำจในกำรท ำ
ธุรกรรม
3.4 กรณีที่เป็ นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ ำ และนิตบิ คุ คล
อื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้ องแนบหนังสือแสดงควำมจำนงในกำร
ทำธุ ร กรรม/รำยงำนกำรประชุม กรรมกำร หนัง สือ แสดงกำรจด
ทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อ ง หนังสือแต่งตังหรื
้ อหนังสือมอบ
อำนำจในกำรทำธุรกรรม และเอกสำรหลักฐำนกำรได้ รับกำรยกเว้ น
กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (ถ้ ำมี)

4)นิตบิ ุคคลที่ไม่ ได้ จดทะเบียนในไทย
4.1 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ หนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของนิติบุคคลหรื อหน่วยงำนของประเทศที่นิติ
บุ ค ค ล มี ภู มิ ล ำ เ น ำ ซึ่ ง รั บ ร อ ง ถึ ง ชื่ อ นิ ติ บุ ค ค ล ชื่ อ ผู้ มี อ ำ น ำ จ
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำนำจหรื อเงื่อนไข
ในกำรลงลำยมื อชื่ อผู ก พันนิ ติบุ คคล ที่ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน
สุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้
มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
(ถ้ ำมี) และ
4.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้ อ 1) และ 2) ตำมแต่ ก รณี ของผู้ มี อ ำนำจ
ลงลำยมือชื่อผูกพันนิตบิ คุ คลที่ได้ ลงลำยมือชื่อรับรองในเอกสำรตำมข้ อ 4.1
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
สำเนำเอกสำรประกอบตำมข้ อ 4.1 และ 4.2 ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public พร้ อมตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนฑูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำร
ดังกล่ำวได้ จดั ทำ กำรรับรองเอกสำรข้ ำงต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สุดท้ ำยของระยะเวลำรับซื ้อ
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอานาจให้ ผ้ ูอ่ นื กระทาการแทน:
1. หนังสือมอบอำนำจ พร้ อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (เอกสำรแนบ 3(3))
2. หลักฐำนแสดงตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจตำมที่ระบุข้ำงต้ นในข้ อ
1) หรื อ 2) หรื อ 3) หรื อ 4) (แล้ วแต่กรณี)
หมายเหตุ:
1. ตัวแทนในกำรรั บซื ้อหลักทรั พย์ จะคืนหลักทรั พย์ให้ ผ้ ูยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยตำมลัก ษณะของหลัก ทรั พ ย์ (ใบหลัก ทรั พ ย์ หรื อ Scripless) ที่ ผ้ ู ถื อ
หลักทรั พย์ นำมำเสนอขำยเท่ำนัน้ ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงแบบกำรรับหลักทรัพย์คืนได้ ทังนี
้ ้ บัญชีผ้ รู ับโอนหลักทรัพย์ที่โอน
ผ่ำนระบบของศูนย์รับฝำก (Scripless) จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย และต้ องชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100 บำท
2. กำรขอยกเลิกจะต้ องขอยกเลิกทังจ
้ ำนวนที่นำมำเสนอขำย ในแบบตอบรับคำ
เสนอซื ้อ แต่ละฉบับ
ยื่นเอกสำรทังหมดภำยในวั
้
นทำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซื ้อ ซึง่ ตรง
กับวันที่ 16 ธันวำคม 2563

ยื่นเอกสารทัง้ หมดที่
เจ้ ำหน้ ำที่บริ กำรลูกค้ ำ ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690

เอกสารแนบ 3(2)
แบบคาขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
แบบคำขอยกเลิกเลขที่.....................................
วันที่ ..............................................................
เรียน
บริษัท ฟิ นนั ซ่ำ จำกัด (มหำชน) (“ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ ”)
สิ่งที่สง่ มำด้ วย หลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ข้ ำพเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว/อื่น ๆ/บริษัท)
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................................................
โทรศัพท์................................................ซึ่งได้ แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท มั่นคงเคหะกำร จำกัด (มหำชน) ให้ แก่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อ จำนวน
........................................หุ้น ปรำกฏรำยละเอียดตำมแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์เลขที่
ฉบับลงวันที่................................................ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด (มหำชน)
ข้ ำพเจ้ ำขอรับหุ้นสำมัญคืน โดยขอรับคืนในรูปแบบ และ/หรือ ลักษณะเดียวกับที่นำมำเสนอขำย


กรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น
ข้ ำพเจ้ ำประสงค์จะมำรับใบหุ้นด้ วยตนเอง ที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่แจ้ งยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์



กรณีขอรับคืนเป็ น Scripless หรือ NVDR
โดยให้ นำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของข้ ำพเจ้ ำ
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์...................................................................บริษัท...........................................................
เลขที่สมำชิกผู้ฝำก......................................................................................................................................................

พร้ อมกันนีข้ ้ าพเจ้ าได้ แนบเงินสด 100 บาท เพื่อเป็ นค่ าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ มาแล้ ว
ทังนี
้ ้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะดำเนินกำรส่งคืนใบหุ้น หรื อโอนหุ้นสำมัญเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้รับมอบอำนำจยื่นแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ข้ ำพเจ้ ำตกลงและยอมรับเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำกำรขำยหลักทรัพย์ และกำรรับหุ้นสำมัญคืนข้ ำงต้ นทุกประกำร
ลงชื่อ

ผู้ขอยกเลิก
(

)

ในฐำนะตัวแทนโดยชอบธรรม/ผู้รับมอบอำนำจ ผู้มีอำนำจลงนำมแทนของ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรั บแบบคาขอยกเลิกการตอบรั บคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์
แบบคำขอยกเลิกเลขที่
วันที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐำนะตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท มัน่ คงเคหะกำร จำกัด
(มหำชน) และหลักฐำนแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์จำก (นำย /นำง /นำงสำว /อื่นๆ / บริ ษัท)...........................................................................ไว้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว จำนวนหุ้นสำมัญที่ขอยกเลิก
หุ้น พร้ อมหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................
ฉบับลงวันที่................................................
หลักทรัพย์ที่ทำกำรยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี


กรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น มำรับด้ วยตนเองที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่แจ้ งยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์



กรณีขอรับคืนเป็ น Scripless หรื อ NVDR โดยให้ นำหุ้นเข้ ำฝำกไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
ข้ ำพเจ้ ำ เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์...................................................................บริ ษัท................................................................................................
เลขที่สมำชิกผู้ฝำก.......................................................................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด จะโอนหุ้นสำมัญเข้ ำบัญชีข้ำงต้ นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ รับแบบคำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์
ลงชื่อ
ผู้รับ
(
รำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ เจ้ ำหน้ ำที่บริกำรลูกค้ ำ ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรหลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อำคำรทิสโก้ ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศัพท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690

)

เอกสารแนบ 3(3)
ติดอำกร
แสตมป์
10 บำท

หนังสือมอบอานาจ

(สำหรับกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์)

เขียนที่ .................................................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ……........
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ ำพเจ้ ำ……………………………...........................................……..........................................
อำยุ..........ปี สัญชำติ.............หมำยเลขบัตรประชำชน (13 หลัก) ..................................หมำยเลขโทรศัพท์ ……......…........
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน.......................................................................................................................................................
ขอมอบอำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)...............………......................................................................................................
อำยุ..........ปี สัญชำติ.............หมำยเลขบัตรประชำชน (13 หลัก) ..................................หมำยเลขโทรศัพท์ .........................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน........................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้  เหมือนกับที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................................
...................................................................................................................................................................................
เป็ นผู้มีอ ำนำจกระทำกำรแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท มั่นคงเคหะกำร จำกัด
(มหำชน) ที่ข้ำพเจ้ ำได้ เสนอขำยให้ แก่ บริ ษัท ฟิ นันซ่ำ จำกัด (มหำชน) รวมตลอดจนกำรกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรนี ้แทน
ข้ ำพเจ้ ำจนเสร็ จสิ ้น
กำรใดที่ผ้ ูรับมอบอำนำจได้ กระทำภำยในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ้ ให้ มีผลผูกพันข้ ำพเจ้ ำเสมือนหนึ่งข้ ำพเจ้ ำ
ได้ กระทำด้ วยตนเองทุกประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ไว้ ต่อหน้ ำพยำนเป็ น
สำคัญ
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้มอบอำนำจ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้รับมอบอำนำจ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ...................................................................... พยำน
( .................................................................... )
ลงชื่อ ...................................................................... พยำน
( .................................................................... )

หมำยเหตุ

โปรดแนบเอกสำรตำมที่แจ้ งไว้ ในเอกสำรแนบ 3(1) ขันตอนยกเลิ
้
กกำรแสดงเจตนำขำยหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 4
วิธีตอบรั บคาเสนอซือ้ และแบบฟอร์ มสาหรั บ NVDR
(1)

ขันตอนการตอบรั
้
บคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์สาหรับ NVDR

(2)

แบบตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์สาหรับ NVDR

(3)

หนังสือมอบอานาจเพื่อการตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์สาหรับ NVDR

(4)

แบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ที่นามาเสนอขายสาหรับ NVDR

Appendix 4(1)

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR
NVDR Holder of
M.K. Real Estate Development Public Company Limited

Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form
(Appendix 4(2))

Advise broker to transfer the Scripless NVDR shares to the following account
“TISCO FOR TENDER” Account No. 002-000000015-5

Enclose the following documents:
1) Thai individuals
1.1 A certified true copy of a valid identification card or
1.2 In case of a minor, a certified true copy of valid
identification cards of the parent (father / mother or legal
representative), a copy of valid identification card of the
minor (if any), and house registration having the name of
the parent and the minor is required.
2) Non-Thai individuals

4) Non-Thai juristic person
4.1 A copy of the certificate of incorporation, memorandum
of association, and the affidavit documents issued by
the regulatory body of the country where the juristic
person is domiciled, and issued date must be no later
than 6 months prior to the last day of the tender offer
period, which has been certified as true and correct by
authorized signatory(ies) of the juristic person and
affixed with the company’s seal (if any); and

A certified true copy of a valid foreign certificate or passport

4.2 A certified copy of document(s) as referred in Clause 1.
or Clause 2., as the case may be of the authorized
signatory(ies) of the juristic person who certified the
document(s) in 4.1

3) Thai juristic person
3.1 A copy of the affidavit issued by the Ministry of
Commerce and must be no later than 6 months prior to
the last day of the tender offer period, which has been
certified as true and correct by authorized signatory(ies)
of the juristic person and affixed with the company’s seal
(if any); and
3.2 A certified copy of document(s) as referred in Clause 1.
or Clause 2., as the case may be of the authorized
signatory(ies) of the juristic person who certified the
document(s) in 3.1
3.3 In case of government enterprises, government
organizations, state enterprises or other state agencies, it
is required to attach a letter stating their intention to the
entry into the transaction/ minutes of the board or a letter
of appointment or power of attorney in entry into the
transaction.
3.4 In case of cooperatives, foundations, associations,
religious-related organizations and other similar entities,
it is required to attach a letter stating their intention to the
entry into the transaction/ minutes of the board,
certificate of registration from the relevant authorities,
letter of appointment or power of attorney in entry into
the transaction and documents to be exempted from
withholding tax (if any).

All documents specified in Clause 4.1 and Clause 4.2 must
be certified by the notary public in the country where the
documents were prepared and then authenticated by an
official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the
country where the documents were prepared, all of which
must be issued no later than 6 months prior to the last day of
the tender offer period.
5)

For Non-Thai juristic person, who does not carry any
business in Thailand and does not reside in country
which entered into a double taxation treaty with
Thailand or who resides in country which entered into a
double taxation treaty which does not exempt
withholding tax from share sale in Thailand. Such
offeree is required to submit the Form of Declaration of
Cost of Tendered Securities. If the offeree fails to declare
the cost basis together with evidence that demonstrates the
cost basis, the Tender Offer Agent will determine the
amount of withholding tax based on the entire proceeds of
the shares sold and withhold the tax accordingly.

In case of security holder authorized representative,
following additional documents are required:
1. Power of Attorney (Appendix 4(3)) affixed with Baht 10 or
Baht 30 stamp duty as the case may be.
2. A certified true copy of the identification card of both the
Grantor and the Attorney as specified in 1), 2), 3), or 4), as
the case may be.

Submit the NVDR Tender Offer Acceptance Form and other required documents to:
Client Services Officers, Back Office Department
TISCO Securities Company Limited
48/8 TISCO Tower, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-633-6441-5 Fax. 02-633-6690
(Or send to your broker that you have the securities trading account opened with. Such broker will collect and submit the NVDR Tender
Offer Acceptance Form and other required documents to the Tender Offer Agent)
All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form and other required documents
at least 2 business days before the last tender offer date.
The Tender Offer Agent will not accept documents sent by post.

Appendix 4(2)
M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
NVDR TENDER OFFER ACCEPTANCE FORM
NVDR Form No. ………………………Date …………………
To : Finansa Public Company Limited (the “Offeror”) and TISCO Securities Company Limited (the “Tender Offer Agent”)
I/We (the “Offeree”) Name (Mr./Mrs./Miss/Others/Company (Please specify))……………..…… ..… ………………..………Nationality…………………......
Address (house registration /company address) No….…..... Building…….…….…..….Soi……………...….Road…….…..………Sub-district.............................
District…………………….Province..................................Postal Code...................…Telephone No….……………………E-mail………………………..……...
Contact Address (that can be reached via mail)  same as in house registration /company address  others (please specified)…………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….………..
Date of birth /Date of registration (juristic person) ……..….........Occupation /Business type.........................................Tax ID (13 digits)......................................
Office address (Name and address)……………………………………………………………………………………………………….…………………………..
In case of a foreigner, please specify (1) Address in the country of citizenship…………………………………………………………….………………………..
and (2) Current Address in Thailand ………………………………………………………………………………………….………….…………………………..
Please specify type of Offeree
 Thai Individual
ID Card No. ……………….…..............................................
 Non-Thai Individual
Foreign Certificate/Passport No. …….............................................……………..…………………….............
 Thai Juristic Person
Registration No. .............………………..…….……………………………….……………………..………..
 Non-Thai Juristic Person
Registration No. ..........…………………………………………………..………….……...………………….
I/We hereby accept to tender and sell .............…………. units (NVDR) (………………………………………………….) of M.K. Real Estate Development
Public Company Limited (“MK”) at the price of Baht 3.10 (three point ten Baht) per share, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the offer price plus
value added tax (VAT) of 7.0 percent on such brokerage fee. Thus, the net offer price before withholding tax deduction (if applicable) is Baht 3.0917 (three
point zero nine one seven Baht) per share, totaling of Baht ....…....……….……..… (………………………………………………….) *In case that the number
in the third decimal place equals to five or larger, such number shall be rounded up and the number lower than five shall be disregarded*
I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer
Document and will not revoke this NVDR selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer Document.
The last day for the revocation is within the 20th business day of the Offer Period which falls on 16 December 2020 during the hours of 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
I/We hereby appoint TISCO Securities Company Limited as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other
necessary relevant to Tender Offer.
Transfer Scripless NVDR
Transfer Date
TSD Participant No.
Transfer Slip No.
No. of NVDR

Total NVDR
I/We attached the following documents for selling transaction, including the document to transfer NVDR shares to account “TISCO FOR TENDER”,
account no. 002-000000015-5, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of company’s affidavit (in the case of a
juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure and agree to
Payment Condition (please specify one condition)

I/We shall collect the payment cheque personally at the office of the Tender Offer Agent

Please deliver the payment cheque to me/us at the above mentioned contact address by registered mail

Please transfer the payment to my account as follows:
 TISCO Bank
 Bangkok Bank
 Krung Thai Bank
 Kasikorn Bank  Siam Commercial Bank
Branch ................................................. Type of Account  Savings  Current Account No. ........................................................... ….
(The name of the deposit account must be the same as the name of the Offeree and attach a certified true copy of the savings account book or
current account statement with certified copy on the page indicating the Offeree as the account holder with this form)
In case where the amount of payment is equal to THB 100,000 or more, please identify the Beneficial Owner* accordingly:…………….……………
……………………………… *Beneficial Owner means an individual who ultimately owns or controls a customer or has control over relationship between a customer and
the financial institution or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person.

I/We certify that all such sold NVDR have no liabilities and free from any pledge and encumbrance whatever nature as well as acknowledge that this form is
completed when TSD completes the transfer of all NVDR to the Tender Offer Agent
Signed ………………………………………………..Attorney
Signed ……………………………………………… Offeree
( ….…………………………………………… )
( …...………………………………………… )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

NVDR Form No…..…………

Date…………………………..
TISCO Securities Company Limited, as the Tender Offer Agent, has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the ordinary
shares of M.K. Real Estate Development Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling
………………………………. units from (Mr./Mrs./Miss/Company) ………………………………………………..……………………………….………
The Offeree will receive payment by:
 Collect cheque at the office of the Tender Offer Agent
 Deliver the payment cheque to the Offeree at the above-mentioned address by registered mail
 Transfer to the Offeree’s account with the following bank:



TISCO Bank
 Bangkok Bank
 Krung Thai Bank
Branch ..................................................... Type of Account  Savings

 Kasikorn Bank
 Siam Commercial Bank
 Current Account No. ....................................................
Signed
(

Recipient
)

For more information please contact Client Services Officers, Back Office Department, TISCO Securities Company Limited
48/8 TISCO Tower, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-633-6441-5 Fax. 02-633-6690

Appendix 4(3)

Power of Attorney
(for Tender Offer Acceptance)

Affix
Stamp Duty
Baht 10 /
Baht 30

At ……………………………………
Date ……………………….…..……..
By this Power of Attorney, I/We ………………………………..……………..……………………………..……..
Age………….Nationality…….………Identification Card No.…………....….Contact Phone…………….…….
Address (house registration)………………………………..……………...………………………………………
hereby authorize (Mr./Mrs./Miss)………………………………..………..…………………………...............……
Age………….Nationality…….………Identification Card No.…………....….Contact Phone…………….…….
Address (house registration)………………………………..……………...………………………………………
Contact

address



Same

as

in

house

registration

address



others

(please

specified)

……............................................……………………………………………………………………………………..
to act as my/our Attorney on my/our behalf:

 to sell, transfer and deliver my/our securities of M.K. Real Estate Development Public Company
Limited to Finansa Public Company Limited

 to collect the payment at the office of the Tender Offer Agent
through Tender Offer Agent and also to perform all the activities which are relevant to this transaction.
Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be
considered as if I/we perform by myself/ourselves until its completion. IN WITNESS WHEREOF, I/we hereby
place my/our signature(s) and affix the company’s seal (if applicable) in the presence of witnesses.

Signed ……………………………….…… Grantor
(…………………………………….)
Signed ……….……………………….…… Attorney
(…………………………………….)
Signed ……………………………….…… Witness
(…………………………………….)
Signed ……………………………….…… Witness
(…………………………………….)
Note:

(1)

Please attach documents as stated in Appendix 4(1) “Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR”.

(2)

For the case of Power of Attorney:
(2.1)

For authorization only 1 activity, stamp duty of Baht 10 is required to be affixed.

(2.2)

For authorization more than 1 activities, stamp duty of Baht 30 is required to be affixed.

Appendix 4(4)

Confirmation of Securities Cost Form for NVDRs
(For Non-Thai Juristic Person who does not carry any business in Thailand)
Date ………………..……………...
To:

Finansa Public Company Limited (the “Offeror”) and TISCO Securities Company Limited (the “Tender Offer
Agent”)

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of M.K. Real Estate Development Public Company Limited (“MK”)
by the Offeror, I/We………….................................................................................................. Nationality….…………………...
Tax Identification No. (if any) ............................................. accept to sell …………………………… of NVDRs representing
ordinary shares of MK. I/We hereby would like to declare the cost of the tendered shares, as the evidence for the withholding
tax purpose as follow:
Share Certificate No./
Transfer Slip No.
(Transfer Date)

Name of Shareholders as
Appear on the Registration

No. of Shares

Cost per Share (Baht)

Total

I/We hereby, attached ……………………………………………………………………………… totally…………… pages,
as evidence(s) of cost for withholding tax calculation.
I/We hereby certify that the aforementioned statements are true.

Signed ………….…...…………..……..… Offeree
(……………….……………...…….)

Note:

Non-Thai Juristic Person has to declare acquisition cost of MK’s NVDR by submitting the Confirmation of Securities Cost Form
for NVDR together with the evidence of such cost. If this form is submitted with valid evidence of the cost basis, only the
Offeree’s gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted with valid evidence of the cost
basis, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale

เอกสารแนบ 5
แบบคาขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรั พย์

ศรทG301

แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

วันที.......................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคเลขที..…................................................................................มีความประสงค์
ขอให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์ ดังนี4
ประเภทข้อมูล

ระบุข้อมูลเดิ ม (ก่อนแก้ไข)

ระบุข้อมูลใหม่ทีต้องการแก้ไข

คํานําหน้ าชือ
ชือ – นามสกุล
ทีอยู่ในการติ ดต่อ

ทีอยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารเชิ ญประชุม
(Principal address)
เมือมียอดหุ้น ณ วันปิ ด XM

ใช้ทอยู
ี ่ซงแจ้
ึ งเปลียนแปลงใหม่ขา้ งต้น
ระบุทอยู
ี ่* .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
* ซึงเป็ นทีอยูต่ ามหน้าทะเบียนทีได้แจ้งไว้กบั TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน)
จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address

รหัสไปรษณี ย์
โทรศัพท์บ้าน/ ทีทํางาน
โทรศัพท์เคลือนที/ โทรสาร
อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการ
แก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์

อืนๆ ……………….……………….
การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมือบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ได้รบั หนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีทท่ี านฝากหลักทรัพย์
ไว้กบั บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากของท่านโดยตรง
ทีอยู่สาํ หรับการส่งเอกสารควรเป็ นทีอยู่ทสะดวกต่
ี
อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน แต่มใิ ห้ระบุทอยู
ี ่เป็ นตูไ้ ปรษณียต์ ามทีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน4 แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
อันเนืองมาจากการดําเนินการตามรายการทีระบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึน4 และชดใช้ให้แก่บริษทั
ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคําขอฯ

ลงชือ .......................................................................... ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.........................................................................) โทรศัพท์...........................................................
กรณี ผ้ถู ือหลักทรัพย์ มอบอํานาจให้บคุ คลอืนดําเนิ นการแทน ต้องลงลายมือชือในช่องลงชือผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอํานาจ
….

ข้าพเจ้า ขอมอบอํานาจให้......................................................................................ดําเนินการยืนแบบคําขอฯ แทนข้าพเจ้า

อากรแสตมป์
10 บาท

ลงชือ...............................................................ผูม้ อบอํานาจ ลงชือ..........................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(.............................................................)
(………………………..…………….…..) โทรศัพท์...................................................
สําหรับเจ้าหน้าที
วันที…....................................เลขทีรายการ....................................ผูต้ รวจรับ........................

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้ว
ลงชือ.................................................เจ้าหน้าที

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
1. แบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์ ทีกรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชือผูถ้ อื หลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลียน คํานําหน้าชือ/ชือRสกุล โปรดแนบ
เอกสารการเปลียน คํานําหน้า, ชือตัว, ชือสกุล, ใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชือสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคําขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพือขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
(ชือสกุลใหม่ตามทีขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอืน ๆ สอบถามข้อมูลได้ท ี SET Contact Center 0 2009 9999
ประเภทบุคคล

เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชือGสกุล

เอกสารประกอบการแก้ไขอืน ๆ

บุคคลธรรมดา
G สัญชาติ ไทย

R บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทาง
ไปรษณีย์ โปรดแนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง และ
หนังสือรับรองสําเนารายการเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชนทีออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ
ฉบับจริ ง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)

R สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดา
G สัญชาติ อืน

R ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริ ง* และสําเนา ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดําเนินการทางไปรษณีย์
G สําเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที Notary Public รับรองความถูกต้องของสําเนาหนังสือ
เดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public ด้วย
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

R สําเนาใบต่างด้าว/สําเนาหนังสือ
เดินทาง ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
(เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
G สัญชาติ ไทย

1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึงออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชือรับรองโดยกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติ บคุ คล
G สัญชาติ อืน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึงออกโดยหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศซึงนิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
2. สําเนาหนังสือรับรองรายชือกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลพร้อมด้วยเงือนไขหรืออํานาจในการลงนามผูกพัน และทีตัง4
สํานักงานใหญ่ซงออกโดยเจ้
ึ
าหน้าทีของนิตบิ ุคคลนัน4 หรือหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิตบิ ุคคลนัน4 มีภมู ลิ าํ เนา
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน4 ซึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของ
เอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดําเนินการ ดังนี4
1. ให้เจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่ วยงานราชการทีมีอํานาจในประเทศทีได้จดั ทําเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรอง
ลายมือชือผูจ้ ดั ทําหรือผูใ้ ห้คาํ รับรองความถูกต้องของเอกสารนัน4 และประทับตราเจ้าหน้าที Notary Public หรือหน่วยงานราชการ
นัน4 ด้วย
2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีได้จดั ทําเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหน้าที
Notary Public หรือหน่วยงานราชการทีมี อํานาจตามข้อ 1. ด้วย
การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันทียืนแบบคําขอต่อนายทะเบียน

เอกสารแนบ 6
แบบคาขอโอน / รั บโอนหลักทรัพย์ ระหว่ างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ กับ
สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์

ศรท- 0
ข้ำพเจ้ำ
จำนวน

มีควำมประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริ ษทั /กองทุนรวม
หน่ วย/หุ้น ตัวอักษร

จำกบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

หน่ วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทกำรโอน)
จำกบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์
โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผูถ้ ือหลักทรัพย์

• ชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

สัญชาติ
อาชีพ
ทีอ่ ยู่สาหรับการติดต่อ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ทท่ี างาน

• ชื่อบัญชีลูกค้ำ

บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่
โทรศัพท์บา้ น

โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

สำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านเป็ นบุคคลอเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9)

• เลขที่บญ
ั ชี ลกู ค้ำ

1.เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3.มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่
 ใช่
 ใช่

สำหรับนิ ติบคุ คล

ลงชื่อ
(

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
วันที่
เลขที่รำยกำร
ผูต้ รวจรับ

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

โทรศัพท์

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

.เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)
 ใช่
 ไม่ใช่
.เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)
 ใช่
 ไม่ใช่
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...
3.เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม
 ใช่
 ไม่ใช่
หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีลา่ สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E)
 กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่ นไขการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ
ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ี
บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ กาหนด

ลงชื่อ
(

ผูถ้ ือหลักทรัพย์
)

สำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริ ษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้าพเจ้า
สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์เลขที่
ได้พจิ ารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ทฝ่ี ากหลักทรัพย์ไว้กบั บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่ารายการโอน/รับโอนตามที่ได้ระบุดงั กล่าวข้างต้นเป็ นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึน้ แก่บริษทั ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด อันเนื่องมาจากการดาเนินการตามรายการที่ระบุไว้ขา้ งต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ และชดใช้ให้แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จนครบถ้วน
เอกสำรประกอบ โปรดดูรำยละเอียดด้ำนหลังแบบคำขอ 

ลงชื่อ
(

ผูม้ ีอำนำจ
)

เอกสำรประกอบกำรโอน/รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่ำงบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์
1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่ำงบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมำชิ กผู้ฝำกหลักทรัพย์ ทีก่ รอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง
ของแบบคาขอฯ
เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์
ประเภทบุคคล
เอกสำรแสดงตน
บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ ไทย

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)

บุคคลธรรมดำ
- สัญชำติ อื่น

- สาเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ ไทย

1. สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึง่ ออกไม่เกิน ปี ) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้ าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)

นิ ติบคุ คล
- สัญชำติ อื่น

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศซึง่ นิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
2. สาเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออานาจในการลงนามผูกพัน และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ซึง่ ออกโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้
หรือหน่ วยงานราชการทีม่ อี านาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ มีภูมลิ าเนา
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
กรณีเอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนิ นการ ดังนี้
. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้องทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการตาม ( )
 การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน ปี จนถึงวันทีย่ ่นื แบบคาขอต่อนายทะเบียน
 เอกสารที่จดั ทาขึน้ เป็ นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบ 7
แผนที่บริษัทหลักทรั พย์ ทิสโก้ จากัด
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