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 1.  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ สว่นท่ี 2 หน้ำ 1 
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เอกสารแนบ 

 เอกสารแนบ 1 หนังสือยนืยนัให้การสนับสนุนด้านการเงนิในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์  

 เอกสารแนบ 2 วิธีตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์ม  

 (1) ขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 (2) แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 (3)  หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

 (4)  แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ทีน่ ำมำเสนอขำย  

เอกสารแนบ 3 วิธียกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม  

 (1) ขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

 (2) แบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

 (3) หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

เอกสารแนบ 4 วิธีตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์มส าหรับ NVDR  

 (1) ขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

 (2) แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

 (3)  หนงัสอืมอบอ ำนำจเพื่อกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR  

 (4)  แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ทีน่ ำมำเสนอขำยส ำหรับ NVDR  

เอกสารแนบ 5 แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลกัทรัพย์  

เอกสารแนบ 6 แบบค าขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชบีริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กบั
สมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 

 

เอกสารแนบ 7 แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด  
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สว่นที่ 1 หน้ำ 1 

ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

(ข้อเสนอที่ระบไุว้ในค ำเสนอซือ้นี ้เป็นรำคำเสนอซือ้และระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำยทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลง  
เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

 

เรียน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำ บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท มัน่คงเคหะกำร 
จ ำกดั (มหำชน) (“กิจการ”) ตำมรำยละเอียดดงันี ้ 

 

ส่วนที่ 1  

สาระส าคัญของค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 

1. วันที่ยื่นค าเสนอซือ้  

12 พฤศจิกำยน 2563 

2. ชื่อผู้ท าค าเสนอซือ้  

บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน)  

3. ชื่อผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้  

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั (“ผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้” หรือ “ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”) 

4. วัตถุประสงค์ในการท าค าเสนอซือ้  

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นสำมญัในกิจกำร จ ำนวน 205,127,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
18.80 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจกำร โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำลงทุนและถือหุ้นสำมญัเพิ่มเติมในกิจกำร เนื่องจำกเล็งเห็นถึง
โอกำสในกำรเติบโตของกิจกำรในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัยเพื่อขำยและให้เช่ำ รวมถึงธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์ประเภทคลงัสินค้ำและโรงงำนให้เช่ำ ซึ่งจะช่วยสนบัสนุนกำรเติบโตทำงธุรกิจของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  
ช่วยกระจำยควำมเสีย่ง และลดกำรพึ่งพิงในธุรกิจหลกัทรัพย์และกำรลงทนุซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ดี
ยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยังเล็งเห็นว่ำธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และส่งเสริมสขุภำพ (Wellness and 

Medical Retreat) ซึ่งกิจกำรได้เร่ิมลงทนุในช่วงปลำยปี 2562 และคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ภำยใน
ไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 จะเป็นธุรกิจที่มีศกัยภำพที่จะเติบโตในอนำคตอย่ำงยัง่ยืนและเป็นธุรกิจที่เสริมสร้ำงควำม
หลำกหลำยของแหลง่รำยได้ของกิจกำรในอนำคต 

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2563 ได้มีมติอนมุตัิ
ให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำซือ้หุ้ นสำมญัทัง้หมดที่เหลือของกิจกำรซึ่งถือโดยผู้ ถือหุ้นรำย
อื่นทัง้หมดจ ำนวน 886,078,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิด
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สว่นที่ 1 หน้ำ 2 

เป็นร้อยละ 81.20 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร โดยกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ำกิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ”) ต่อมำ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นของผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกำยน 2563 ได้มีมติอนมุตัิกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของกิจกำร โดยกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด  

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซือ้  

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหลกัทรัพย์สองประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสำมญั และ (2) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัโดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

5.1  หุ้นสำมญั 

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด 1,091,205,066 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท โดยหุ้นสำมญัของกิจกำร 1 หุ้น มีสทิธิออกเสยีงเทำ่กบั 1 เสยีง  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นในกิจกำรจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 205,127,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 18.80 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร โดยผู้ท ำค ำ
เสนอซื อ้จะท ำค ำเสนอซื อ้หุ้ นสำมัญทัง้หมดที่ เหลือของกิจกำรซึ่งถือโดยผู้ ถือหุ้ นรำยอื่น  รวมทัง้สิน้ 
886,078,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 
81.20 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจกำร  

5.2  ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั 

 ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมญัที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจ ำนวน 26,000,000 
หน่วย โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของกิจกำรเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ของกิจกำรซึ่งออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของกิจกำรและพนกังำนของบริษัทย่อยของกิจกำร 

ครัง้ที่ 1 (MK-WA) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ ำนวนทัง้หมด 26,000,000 หน่วย โดยมีอัตรำใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น ที่รำคำใช้สิทธิเท่ำกบั 4.00 บำทต่อหุ้น 
โดยสำมำรถใช้สทิธิได้ ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน มีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม ซึง่วนัใช้สทิธิวนัแรก คือ 
วนัท่ี 15 มีนำคม 2563 และวนัใช้สทิธิวนัสดุท้ำย คือ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2566 

ทัง้นี ้นำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ ในฐำนะบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวน 1,300,000 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

อยำ่งไรก็ตำม เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสทิธิ มีรำคำใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของกิจกำรเทำ่กบั 4.00 บำทต่อหุ้น ซึ่ง
รำคำใช้สิทธิดงักลำ่วสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัของกิจกำรตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในครัง้นีท้ี่
รำคำหุ้นละ 3.10 บำทต่อหุ้น รวมทัง้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และบคุคลตำมมำตรำ 258 ไม่ได้มีกำรได้มำซึ่งใบส ำคญั
แสดงสิทธิในช่วง 90 วนัก่อนวนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้นี ้ดงันัน้ ตำมข้อ 7(2) ของประกำศกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ำกิจกำร ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จึงได้รับกำรยกเว้นไม่มีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
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6. ราคาเสนอซือ้  

รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัหุ้นละ 3.10 บำท (สำมบำทสบิสตำงค์) (“ราคาเสนอซือ้”) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงเจตนำขำยหุ้น
ของกิจกำร (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภำระคำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักลำ่ว ในอตัรำร้อยละ 0.25 ของรำคำ
เสนอซือ้หุ้นสำมญั และภำษีมูลค่ำเพิ่มในอตัรำร้อยละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำว ดงันัน้ 

รำคำสทุธิที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับเทำ่กบัหุ้นละ 3.0917 บำท (สำมจดุศนูย์เก้ำหนึง่เจ็ดบำท) ซึง่รำคำดงักลำ่ว 

(  ) เป็นรำคำเสนอซือ้สดุท้ำยที่จะไมเ่ปลีย่นแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

(      ) ไมใ่ช่รำคำเสนอซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจมีกำรเปลีย่นแปลงรำคำเสนอซือ้ได้ 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยหลกัทรัพย์ที่จะต้องช ำระให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยแต่ละรำย ตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์จะน ำรำคำเสนอซือ้คูณด้วยจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย แล้วน ำมำด ำเนินกำรปัดเศษให้จ ำนวนเงินค่ำขำย
หลกัทรัพย์เป็นจ ำนวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ต ำแหนง่ โดยในกรณีที่ทศนิยมต ำแหนง่ที่ 3 มีคำ่มำกกวำ่ หรือเทำ่กบั 5 จะปัด
ขึน้ แตถ้่ำน้อยกวำ่ 5 จะปัดลง 

ทัง้นี ้ภำยใต้บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นโดยชดัแจ้งภำยใต้ข้อตกลงตำมอนสุญัญำภำษี
ซ้อนที่ใช้บงัคบัในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในไทยซึ่งมิได้ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย และมิได้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัแหง่อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือ
มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศซึง่เป็นคูส่ญัญำตำมอนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แตม่ิได้มีข้อยกเว้นเร่ืองกำรหกัภำษี ณ 
ที่จ่ำยจำกกำรขำยหุ้นสำมญัที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำขำยดงักลำ่วจะต้องถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำ  

ร้อยละ 15.00 ของผลตำ่งระหวำ่งรำคำที่เสนอซือ้และต้นทนุของหลกัทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแจ้งต้นทนุ
ของหลกัทรัพย์แก่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 2(4) ส ำหรับหุ้นสำมญั และตำมเอกสำรแนบ 4(4) 

ส ำหรับ NVDR  

ทัง้นี ้หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้แจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ดงักล่ำวมำพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ที่น ำมำ
เสนอขำย ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณภำษีจำกเงินค่ำขำยหลกัทรัพย์ทัง้
จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ 

หมำยเหต:ุ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในไทยมีหน้ำที่หกัภำษี ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 3.00 

ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ให้กับบริษัท
หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ซึง่เป็นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

7. ระยะเวลารับซือ้  

ระยะเวลำรับซือ้รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 23 ธันวำคม 2563 ทกุวนัท ำกำร
ของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลารับซือ้”) 

ระยะเวลำรับซือ้ดงักลำ่วเป็น 

(  ) ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำยที่จะไมข่ยำยระยะเวลำรับซือ้อีก (Final Period) (เว้นแตเ่ข้ำเง่ือนไขที่แจ้งตำมข้อ 8) 

(      ) ไมใ่ช่ระยะเวลำรับซือ้สดุท้ำย ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจขยำยระยะเวลำรับซือ้ได้ 
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ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยดุของสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ดงักลำ่ว ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ครบ 25 วนัท ำกำร เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศกำรเข้ำถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 

8. เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงค าเสนอซือ้  

(      ) ไมม่ีเง่ือนไข 

(  ) มีเง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงค ำเสนอซือ้ ดงันี ้

(  ) ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือ ขยำยระยะเวลำรับซือ้ หำกมีเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำ
ใดๆ เกิดขึน้ในระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรัพย์สนิของกิจกำร 

(  ) ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจแก้ไขข้อเสนอหรือขยำยระยะเวลำรับซือ้เพื่อแข่งขนักบับคุคลอื่นที่ยื่นค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ของกิจกำรในระหวำ่งระยะเวลำรับซือ้ 

9. เงื่อนไขในการยกเลิกค าเสนอซือ้  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลกิค ำเสนอซือ้ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 มีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกที่ได้มีกำรยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และยงัไม่พ้นระยะเวลำรับซือ้ อนัเป็นเหตหุรือ
อำจเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสยีหำยอยำ่งร้ำยแรงตอ่ฐำนะหรือทรัพย์สนิของกิจกำร โดยเหตกุำรณ์หรือกำรกระท ำ
ดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือกำรกระท ำที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ 

9.2 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ภำยหลงัจำกที่ได้มีกำรยื่นค ำเสนอซือ้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และยงัไมพ้่นระยะเวลำรับซือ้ 
อนัเป็นเหตหุรืออำจเป็นเหตใุห้มลูคำ่ของหุ้นสำมญัของกิจกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือ 

9.3 กิจกำรกระท ำกำรใดๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  
ทจ.14/2554 เร่ือง กำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรในประกำรที่นำ่จะมีผลตอ่กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของกิจกำร ลงวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

10. ระยะเวลารับซือ้ที่ ผู้ถอืหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยได้ ณ ที่ท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แต่วนัที่ 
16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 ทุกวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ (รวม 20 วนั 

ท ำกำร) ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลกัทรัพย์ตำมเอกสำรแนบ 3(1)  

ทัง้นี ้หำกมีกำรประกำศวนัหยดุของสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ดงักลำ่ว ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรับซือ้ที่ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย เพื่อให้ระยะเวลำดงักลำ่วครบ 20 วนัท ำกำร 
เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 
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11. การจัดสรรการรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนที่ เสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการ
เสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ)  

- ไมบ่งัคบัใช้ในกรณีนี ้- 

12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้ 

เงินทนุท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะต้องใช้ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หุ้นสำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทกุ
รำยของกิจกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมญัที่เหลอืทัง้หมดจ ำนวน 886,078,048 หุ้น ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้
ที่รำคำเสนอซือ้เทำ่กบั 3.10 บำทตอ่หุ้น มมีลูคำ่รวมทัง้หมดเทำ่กบั 2,746,841,949 บำท (สองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิหกล้ำน
แปดแสนสีห่มื่นหนึง่พนัเก้ำร้อยสีส่บิเก้ำบำทถ้วน) โดยแหลง่เงินทนุท่ีใช้จะมำจำกกำรกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน โดย ณ 
วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2563 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) ได้ออกหนงัสอืยืนยนัให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงินในกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรในวงเงิน 2,746,841,949 
บำท (สองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิหกล้ำนแปดแสนสี่หมื่นหนึง่พนัเก้ำร้อยสีส่บิเก้ำบำทถ้วน) เพื่อใช้ในกำรช ำระมลูค่ำของกำร
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้(รำยละเอียดหนงัสอืยืนยนัให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงินในกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) ทัง้นี ้กำรเบิกเงินกู้ จะเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของธนำคำร ทิสโก้ 
จ ำกดั (มหำชน) เช่น ค ำรับรองถกูต้อง มีหลกัประกนัเงินกู้ตำมที่ก ำหนด และมีกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำร 
เป็นต้น 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหลง่เงินทนุที่ใช้ในกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ พบวำ่ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในครัง้นี ้ 

13. ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ 

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั 

สถำนที่ติดต่อในกำรรับและยื่น
แบบตอบรับค ำเสนอซือ้  

: 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

ติดตอ่ : เจ้ำหน้ำที่บริกำรลกูค้ำ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรัพย์ 

โทรศพัท์ : 02-633-6441-5 

โทรสำร : 02-633-6690 

14. วันรับช าระราคา  

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยภำยในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ซึ่งตรงกับวนัที่ 25 ธันวำคม 2563 ให้แก่ผู้แสดง
เจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยน ำมำ
ยื่นมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และกำรโอนหลกัทรัพย์เสร็จสิน้และมีผลสมบูรณ์  หรือในกรณีที่มีกำรขยำย
ระยะเวลำรับซือ้หลกัทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับช ำระค่ำหลกัทรัพย์ในวันท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัสดุท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ที่อำจขยำยออกไป (โปรดดรูำยละเอียดกำรช ำระรำคำในส่วนที่ 4 รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ ข้อ 3) 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดของผู้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ : บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) 
 ทีต่ัง้บริษัท : เลขที่ 48/48 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม  

  เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

 เลขทีท่ะเบียนนิติบคุคล : 0107545000080 

 โทรศพัท์ : 02-697-3700 

 โทรสำร : 02-266-6688 

 เว็บไซต์ : www.finansa.com 

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ  

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นบริษัทซึ่งจดัตัง้ขึน้ในปี 2532 มีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจโดยกำรลงทนุในบริษัท
อื่นเป็นหลกั (บริษัทโฮลดิง้ หรือ Holding company) โดยในปัจจุบนั ผู้ท ำค ำเสนอซือ้เป็นผู้ ให้บริกำร
ทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ แก่กลุ่มลกูค้ำสถำบนั กลุ่มลกูค้ำนิติบุคคล และกลุ่มลกูค้ำบุคคลธรรมดำ  
ทัง้ในประเทศไทยและในภูมิภำคอินโดจีน ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรด้ำนวำณิชธนกิจและที่ปรึกษำ  
กำรให้บริกำรด้ำนกำรจดักำรทรัพย์สินเพื่อควำมมัง่คัง่และกำรลงทนุ เป็นต้น นอกจำกนี ้ยงัรวมไปถึง
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์และกำรจัดจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ และธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยงัให้บริกำรงำนสนบัสนนุแก่บริษัท
ยอ่ยและบริษัทในเครือในด้ำนตำ่งๆ เช่น กำรจดักำรองค์กร กำรวำงแผนธุรกิจและกำรตลำด กำรพฒันำ
ระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบญัชี และกำรธุรกำร รวมทัง้ กำรวิจยัเพื่อแสวงหำ
โอกำสกำรลงทนุท่ีดีและวิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจมหภำค 
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โครงสร้ำงกลุม่บริษัทของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำร และข้อมลูจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) 
(“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซำ่ 
จ ำกดั (“FSL”) 

(“FSL”) 

บริษัท ฟินนัซำ่ ฟันด์  
แมแนจเม้นท์ จ ำกดั (“FFM”) 

บริษัท ฟินนัซำ่  
แคปปิตอล จ ำกดั (“FC”) 

บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั 

(มหำชน) (“กิจการ”) 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย 
ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) (“FSS”) 

100.00%  100.00%  

29.29%  

100.00%  18.80%  

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ พรอสเพค 

โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล 
(“กองทรัสต์”) 

8.16%  

22.99%  

บริษัท แมนคอน จ ำกดั 

บริษัท มัน่คงไลฟ์ จ ำกดั 

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ 
จ ำกดั 

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ 
วิลเลจ จ ำกดั 

บริษัท ยวัร์ส พร์อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัท พรอสเพค  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 

บริษัท มัน่คงลิฟวิ่ง จ ำกดั 

บริษัท พรอสเพค รีท  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
บีเอฟทีแซด จ ำกดั 

บริษัท อำร์เอ็กซ์ เวลเนส จ ำกดั 

บริษัท สำมคัคีซีเมนต์ จ ำกดั 

บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จ ำกดั 

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

100.00%  

40.00%  

40.64%  

36.07%  
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รำยละเอียดธุรกิจของผู้ท ำค ำเสนอซือ้1 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

กำรให้บริกำรนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ได้ด ำเนินกำรผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั 
(มหำชน) (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ โดย FSS ด ำเนินธุรกิจหลกัทรัพย์โดย
ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรเงินหลำกหลำยประเภท ซึ่ง
รวมถึงธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ธุรกิจวำณิชธนกิจ ธุรกิจซือ้ขำยตรำสำรหนี ้ธุรกิจยืมและ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกิจซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ และธุรกิจใบส ำคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 

2. ธุรกิจบริการด้านวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษา และการจัดการทรัพย์สิน 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ให้บริกำรด้ำนธุรกิจวำณิชธนกิจ ที่ปรึกษำองค์กร และที่ปรึกษำกำรลงทุนส่วน
บคุคลภำยใต้บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทย คือ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่ำ จ ำกดั (“FSL”) โดยมี
ทีมงำนวำณิชธนกิจที่มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรระดมเงินทุน กำรปรับ
โครงสร้ำงทำงกำรเงิน และกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจ ทัง้นี ้FSL มีรำยละเอียดของกำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงกำรเงินในด้ำนตำ่งๆ ได้แก่  

-  ให้ค ำปรึกษำด้ำนหนีส้นิ ซึง่รวมถึงกำรจดัหำเงินกู้ส ำหรับโครงกำรและกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ 

-  ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรควบรวมกิจกำร  

-  ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรระดมทนุ ซึง่รวมถึงกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ประเภทตรำสำรทนุ 
 ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน กำรน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
 แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกำรหำผู้ ร่วมลงทนุ (Private Equity) เป็นต้น 

-  ให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงินประเภทอื่นๆ เช่น กำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระต่อรำยกำรต่ำงๆ  
 กำรประเมินมลูคำ่ของกิจกำร และกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เป็นต้น 

นอกจำกนี ้FSL ยงัให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้ลงทุนได้
วำงแผนทำงกำรเงินเพื่อจดักำรควำมมัง่คัง่ให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชีวิต ผ่ำนกำรลงทนุใน
กำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจำกบริษัทหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุชัน้น ำหลำยแหง่ โดยจะให้ควำมส ำคญัในด้ำนบริกำรและควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำทัง้
ที่เป็นบริษัทจ ำกดั บริษัทมหำชน และบคุคลทัว่ไป 

3. ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ลงทนุในโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) ในเขต
อ ำเภอบำงพลี บริเวณถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรที่ 23 ตัง้แต่ในช่วงปลำยปี 2557 ซึ่งโครงกำร
ดงักลำ่วถือเป็นศนูย์กลำงอตุสำหกรรมและโลจิสติกส์แหง่หนึง่ของประเทศ โดยเป็นพืน้ท่ีส ำหรับให้

                                                 
1
  โปรดดรูำยละเอียดลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้ท ำค ำเสนอซือ้เพิ่มเติมได้ที่   www.finansa.com หรือ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 

 (แบบ 56-1) 
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ลกูค้ำเช่ำโรงงำนส ำเร็จรูป คลงัสินค้ำส ำเร็จรูป รวมถึงโรงงำนและคลงัสินค้ำที่สร้ำงตำมควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ  

ทัง้นี ้ในเดือนสงิหำคมปี 2563 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ท ำธุรกรรมกำรจ ำหนำ่ยสทิธิกำรเช่ำช่วงที่ดินและ
อำคำรในโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซนให้แก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 
พรอสเพค โลจิสติกส์ และอินดสัเทรียล (Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real 

Estate Investment Trust) (“กองทรัสต์”) โดยกองทรัสต์ได้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุ 
และได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ในเดือนเดียวกัน ซึ่งผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ได้เข้ำลงทุนใน
กองทรัสต์ในสัดส่วนร้อยละ 22.99 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยทัง้หมดของ
กองทรัสต์   

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ได้ด ำเนินกำรผ่ำนกิจกำร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ในปัจจุบนั 
โดยกิจกำรเป็นบริษัทอสงัหำริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพย์ประเภททีอ่ยูอ่ำศยัเพื่อขำย และธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำและบริกำร 
(โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 3 รำยละเอียดของกิจกำร ข้อ 1.2) 

5. ธุรกิจการลงทุนโดยตรง 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และบริษัทยอ่ยของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ได้แก่ บริษัท ฟินนัซำ่ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
(“FFM”) และ บริษัท ฟินนัซ่ำ แคปปิตอล จ ำกดั (“FC”) มีกำรลงทนุโดยตรงในบริษัทและกองทุน
ประเภทตำ่งๆ โดยกำรลงทนุจะอยูใ่นรูปแบบกิจกำรเงินร่วมลงทนุ (Private Equity) และในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น กำรให้เงินกู้แปลงสภำพ (Convertible Debt) โดยมีระยะเวลำกำรลงทนุ 3 – 5 ปี ซึ่งเป็น
กำรลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจของกลุม่บริษัทและเป็นกำรลงทนุเพื่อรับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้วทัง้หมด 1,729,277,200 

บำท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ำล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบำท) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 345,855,440 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท 
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1.2.3 รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของผู้ท าค าเสนอซือ้  

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ (ข้อมลู ณ 
วนัท่ี 14 ตลุำคม 2563) 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อ
เทียบกบั

จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

ร้อยละเมื่อ
เทียบกบั
สิทธิออก

เสียง
ทัง้หมด 

1.  นำย วรสทิธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ 115,793,306 33.48 33.48 

MORGAN STANLEY & CO. 

INTERNATIONAL PLC 1/ /
 

13,776,855 

 

3.98 

 

3.98 

 

ม.ล. สทุธิมำน โภคำชยัพฒัน์ 1/
 10,500,000 3.04 3.04 

นำย ภวินท์ โภคำชยัพฒัน์ 1/
 2,000,000 0.58 0.58 

 รวม นาย วรสิทธ์ิและบุคคล
ตามมาตรา 258 

142,070,161 41.08 41.08 

2.  นำย กอบคณุ เธียรปรีชำ 34,550,000 9.99 9.99 

3.  DEUTSCHE BANK AG 

SINGAPORE - PWM 

10,009,490 2.89 2.89 

4.  น.ส. ญำสนิี อภิธโนทยั 8,527,200 2.47 2.47 

5.  นำย วชิระ ทยำนำรำพร 7,100,000 2.05 2.05 

6.  นำง ประกำยค ำ ใบแก้ว 6,192,000 1.79 1.79 

7.  CREDIT SUISSE AG, 

SINGAPORE BRANCH 
5,723,800 1.65 1.65 

8.  นำง มนต์รวี เดวิส 4,660,000 1.35 1.35 

9.  นำย วธุกำร จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.13 1.13 

10.  นำย ถำวร สขุศรีสรำญจิตร 3,863,200 1.12 1.12 

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรก 226,601,551 65.52 65.52 

11.  ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 119,253,889 34.48 34.48 

 รวม 345,855,440 100.00 100.00 

ที่มำ :  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

หมำยเหต ุ:  1/  ม.ล. สุทธิมำน โภคำชัยพัฒน์  นำยภวินท์ โภคำชัยพัฒน์ และ MORGAN STANLEY & CO.  
  INTERNATIONAL PLC เป็นบคุคลตำมมำตรำ 258 ของนำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ 

 

/
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ 

 (Custodian) ของนำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ และ ม.ล. สทุธิมำน โภคำชยัพฒัน์ 
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1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

   รำยช่ือกรรมกำร ณ วนัท่ี 16 กนัยำยน 2563 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. วีรพงษ์   รำมำงกรู ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2. นำย วรสทิธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

3. นำย วรำห์  สจุริตกลุ กรรมกำร 

4. นำย วรภคั ธนัยำวงษ์ กรรมกำร 

5. นำย กิตติพงษ์ เลศิวนำงกรู กรรมกำร 

6. นำย อคัรรัตน์  ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำย ชำญมน ูสมุำวงศ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

8. นำย ณฐัวฒุ ิเภำโบรมย์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ : ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.2.5 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ส ำหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 2561 และ 2562 และส ำห รับงวด 6 เดือนสิ น้สุดวันที่  30 มิถุนำยน 2562 และ 2563  
มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 1/
 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

สนิทรัพย์รวม  3,592.14 4,359.79 4,096.75 4,159.13 4,343.29 

หนีส้นิรวม 1,312.46 1,537.30 1,421.31 1,413.54 1,592.96 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 2,279.68 2,822.49 2,675.44 2,745.60 2,750.33 

ทนุจดทะเบียน 1,235.20 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 
1,235.20 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 

รำยได้รวม 
2/
 557.48 549.45 298.34 177.67 340.16 

คำ่ใช้จำ่ยรวม 3/
 425.18 485.38 380.92 181.02 265.49 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 
4/
 132.30 64.07 (82.58) (3.34) 74.67 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.54 0.19 (0.24) (0.01) 0.22 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.10 0.11 0.15 0.15 - 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 9.23 8.16 7.74 7.94 7.95 

ที่มำ :  งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้วของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

หมำยเหต ุ:  1/  ผู้ ถือหลักทรัพย์สำมำรถดูงบกำรเงินและหำข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ได้จำก website ของผู้ ท ำค ำเสนอซือ้  
 (www.finansa.com) หรือจำก website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจำก website ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทย (www.set.or.th) 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
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                               /  รำยได้รวม ประกอบด้วย รำยได้จำกธุรกิจกำรลงทุนและที่ปรึกษำ ธุรกิจวำณิชธนกิจและหลักทรัพย์ ธุรกิจให้เช่ำคลังสินค้ำและ
  โรงงำน รำยได้อ่ืนๆ และสว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

                               3/  ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทนุทำงกำรเงิน ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยประกอบธุรกิจกำรลงทนุและที่ปรึกษำ ธุรกิจวำณิชธนกิจและ
  หลกัทรัพย์ ธุรกิจให้เชำ่คลงัสินค้ำและโรงงำน คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริกำรและบริหำร และภำษีเงินได้ 

                               4/  ก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยส าคัญ  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีภำระผกูพนัที่มีนยัส ำคญั ซึ่งแสดงไว้ในงบกำรเงินที่สอบ
ทำนแล้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  - ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้น ำห้องชดุส ำนกังำนซึง่มีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีรวมทัง้สิน้จ ำนวน 65.28 ล้ำนบำท 
 ไปค ำ้ประกนัวงเงินทนุหมนุเวียนจ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท ที่ได้รับจำกสถำบนักำรเงินในประเทศ
 แหง่หนึง่ 

  - ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้น ำหุ้นสำมญัของกิจกำรซึ่งผู้ ท ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่บำงส่วน มีมูลค่ำตำมรำคำ
  ตลำดรวมทัง้สิน้ 149.60 ล้ำนบำท ไปค ำ้ประกันวงเงินทุนหมุนเวียนจ ำนวน 100.00 ล้ำนบำทที่
  ได้รับจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแหง่หนึง่ โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องด ำรงอตัรำสว่นระหว่ำงยอด
  หนีค้้ำงช ำระตอ่มลูคำ่หลกัประกนัให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำ 

- ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหนงัสือค ำ้ประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมผู้ท ำค ำเสนอซือ้จ ำนวน 0.29 ล้ำน
 บำท ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมธุรกิจปกติ 

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2563 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีภำระผูกพนัเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลกัประกันกำร
ช ำระหนีต้ำมสญัญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วย 

- ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้น ำหุ้นสำมัญของกิจกำรจ ำนวนรวม 146,127,018 หุ้ น และหน่วยทรัสต์ของ
 กองทรัสต์ จ ำนวน 56,319,500 หน่วย ซึ่งผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถืออยู่ไปจ ำน ำกบั ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั 
 (มหำชน) เพื่อเป็นหลกัประกนักำรช ำระหนีข้องผู้ท ำค ำเสนอซือ้ตำมสญัญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ช ำระค่ำ
 ซือ้หลกัทรัพย์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้ 

- ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้น ำบญัชีเงินฝำก มลูค่ำ 2,000.00 ล้ำนบำท ซึ่งฝำกไว้กบัธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั 
(มหำชน) เพื่อเป็นหลกัประกนักำรช ำระหนีข้องผู้ท ำค ำเสนอซือ้ตำมสญัญำกู้ยืมเงินเพื่อใช้ช ำระค่ำ
ซือ้หลกัทรัพย์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นี ้

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าผิดทางอาญาในช่วง 5 ปีที่ ผ่านมา ของผู้ท าค าเสนอซือ้ และ/
หรือผู้บริหารของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

   - ไมม่ี - 

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิน้สุดของผู้ท าค าเสนอซือ้ และ/หรือผู้บริหารของผู้ท าค าเสนอ
ซือ้   

   - ไมม่ี - 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั  

ที่อยู ่ : 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท์ : 02-633-6505 

โทรสำร : 02-633-6500 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น  

 - ไมม่ี - 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ท าค าเสนอซือ้กับกิจการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกจิการ  

4.1. สรุปสาระส าคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้กระท าขึน้ก่อนการยื่น
ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 
ทัง้นี ้ไม่ว่าการท าสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่ อซือ้ขาย
หลักทรัพย์ในค าเสนอซือ้หรือไม่ก็ตาม 

 - ไมม่ี - 

4.2 การถอืหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซือ้หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค า
เสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถอื
หุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล) 

4.2.1 การถอืหุ้นในกิจการ 

ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ถือหุ้นสำมญัในกิจกำร จ ำนวน 205,127,018 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 18.80 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกิจกำร และคิดเป็นร้อยละ 18.80 ของ
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจกำร  

ทัง้นี ้ไมม่ีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนัของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ที่ถือหุ้นในกิจกำร 

4.2.2 การถอืหุ้นในผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

- ไมม่ี - 

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการใน
ผู้ท าค าเสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 

4.3.1 การถอืหุ้นโดยกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

- ไมม่ี - 

4.3.2 การถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

- ไมม่ี - 
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4.3.3 การถอืหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

 ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ นำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ ในฐำนะตวัแทนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ซึ่ง
ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำรของกิจกำร รวมถึงบคุคลตำมมำตรำ 258 ของนำย
วรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์  ถือหุ้นสำมญัในผู้ท ำค ำเสนอซือ้ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 142,070,161 หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 41.08 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และคิดเป็นร้อยละ 41.08 

ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้ท ำค ำเสนอซือ้  

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ 

4.4.1 การมีกรรมการร่วมกัน 

 ณ วนัที่ 31 ตลุำคม 2563 กรรมกำรของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของกิจกำรคือ 

 นำยวรสทิธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ 

4.4.2 การด าเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น 

 - ไมม่ี - 

4.4.3 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ระหว่างกนั 

(1) ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ท ำสญัญำบริกำรกบักิจกำร เพื่อให้บริกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยคิด
คำ่ธรรมเนียมกำรให้บริกำรตำมที่ตกลงกนัตำมสญัญำ ในอตัรำเดือนละ 150,000 บำท 200,000 

บำท และ 200,000 บำท ส ำหรับปี 2561 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั  

(2)  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ท ำสญัญำให้บริกำรกบั บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (“พรอสเพค”) 
เพื่อให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรบริหำร กำรจดักำรกำรตลำด และกำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน โดย
มีระยะเวลำของสัญญำ ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2564 ในอัตรำ
คำ่บริกำร 9,000,000 บำทตอ่ปี 

(3)  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ กิจกำร และพรอสเพค ตกลงในสญัญำตกลงกระท ำกำรที่จะด ำรงสถำนะเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์รวมกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15.00 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขำยทัง้หมดของกองทรัสต์ ตลอดระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัเร่ิมต้นระยะเวลำกำร
ลงทนุในทรัพย์สนิของกองทรัสต์ (นบัตัง้แตเ่ดือนสงิหำคม 2563) 
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5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตดัสินใจของผู้ถอืหลกัทรัพย์  

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ที่ถืออยู่ ก่อนการท าค าเสนอซือ้ (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์) 

5.1.1 หุ้นสามัญ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทยีบ
กับจ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายได้แล้ว 

ทัง้หมดของ
กิจการ 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับสิทธิ

ออกเสียง 

ทัง้หมดของ
กิจการ 

I.  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ หุ้นสำมญั 205,127,018 18.80 18.80 

II.  บคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

III.  บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคล
ตำม I และ II  

- - - - 

IV.  ข้อตกลงอ่ืนที่จะท ำให้บคุคลตำม I 

ถึง III ได้หุ้นเพ่ิมขึน้ 

- - - - 

 รวม 205,127,018 18.80 18.80 

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

ช่ือ ประเภท
หลักทรัพย์

แปลง
สภาพ 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนหุ้นที่ได้
ภายหลังจาก
การใช้สิทธิ
แปลงสภาพ 

ร้อยละเมื่อ
เทยีบกับสิทธิ

ออกเสียง 

ทัง้หมดของ
กิจการ 

2/
 

I.  ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

II.  บคุคลกลุม่เดียวกบัผู้ท ำค ำเสนอซือ้ - - - - 

III.  บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคล
ตำม I และ II 

1/
 

ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

1,300,000 1,300,000 0.12 

IV.  ข้อตกลงอ่ืนที่จะท ำให้บคุคลตำม I 

ถึง III ได้หุ้นเพ่ิมขึน้ 

- - - - 

 รวม 1,300,000 1,300,000 0.12 

 หมำยเหต ุ:  1/  นำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ ซึง่เป็นบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน  
   1,300,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
   

2/ 
 ค ำนวณภำยใต้สมมติฐำนที่วำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทกุรำยมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพทัง้หมด 

5.2 แหล่งเงนิทุนที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ 

เงินทนุท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะต้องใช้ส ำหรับกำรท ำค ำเสนอซือ้หุ้นสำมญัที่เหลอืทัง้หมดของกิจกำร ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นทุกรำยของกิจกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญที่เหลือทัง้หมดจ ำนวน 886,078,048 หุ้ น ตำมค ำเสนอซือ้
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หลกัทรัพย์ในครัง้นีท้ี่รำคำเสนอซือ้เท่ำกบั 3.10 บำทต่อหุ้น มีมลูค่ำรวมทัง้หมดเท่ำกบั 2,746,841,949 บำท 
(สองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิหกล้ำนแปดแสนสีห่มื่นหนึง่พนัเก้ำร้อยสีส่บิเก้ำบำทถ้วน) โดยแหลง่เงินทนุที่ใช้จะมำจำก
กำรกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน โดย ณ วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2563 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) ได้ออกหนงัสือ
ยืนยนัให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำรในวงเงิน 2,746,841,949 บำท (สองพนัเจ็ดร้อยสีส่บิหกล้ำนแปดแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พนัเก้ำร้อยสี่สิบเก้ำบำทถ้วน) เพื่อใช้ในกำรช ำระมูลค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นี  ้
(รำยละเอียดหนงัสือยืนยนัให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงินในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 1) ทัง้นี ้กำรเบิกเงินกู้ จะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) เช่น 
ค ำรับรองถกูต้อง มีหลกัประกนัเงินกู้ตำมที่ก ำหนด และมีกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำร เป็นต้น 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ในฐำนะผู้จดัเตรียมค ำเสนอซือ้ของผู้ท ำค ำเสนอซือ้ ได้พิจำรณำแหลง่เงินทนุท่ีใช้
ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ พบว่ำ ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีแหลง่เงินทนุเพียงพอส ำหรับ
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในครัง้นี ้ 

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีควำมประสงค์ที่จะขำยหรือโอนหุ้นของกิจกำรที่ได้มำจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นีใ้ห้แก่
บคุคลอื่นในจ ำนวนที่มีนยัส ำคญัในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ เว้นแต่กรณีที่
ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบงัคบัใช้ในขณะนัน้ หรือกรณีที่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้มีกำรฟื้นฟูกิจกำร และ/หรือ ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นหรือโครงสร้ำงทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท 
ภำยหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 

5.4 ข้อมูลจ าเป็นอื่น 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 3  

รายละเอียดของกิจการ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ : บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้บริษัท : เลขที่ 345 อำคำร 345 สุรวงศ์ ชัน้ที่ 6 – 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  

เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

เลขที่ทะเบียนนิติบคุคล : 0107536001567  

โทรศพัท์ : 02-234-8888 

โทรสำร : 02-234-8880 

เว็บไซต์ : www.mk.co.th 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  

บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2499 ประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยั
เพื่อขำยและเพื่อให้เช่ำและบริกำร กิจกำรมีรำยได้หลกัมำจำกกลุม่ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อำศยัเพื่อขำย คิดเป็นสดัสว่นรำยได้ประมำณร้อยละ 85 ของรำยได้ทัง้หมด อยำ่งไรก็ดี กิจกำรยงัมีเป้ำหมำยที่
จะเพิ่มสดัส่วนรำยได้จำกธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำและบริกำร โดยกำรมุ่งเน้นโครงกำรที่สร้ำง
รำยได้ในระยะยำว (Recurring Income) จำกธุรกิจอำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำนให้เช่ำ ธุรกิจอำคำร
ส ำนักงำนให้เช่ำ ธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ ธุรกิจสนำมกอล์ฟ เป็นต้น พร้อมต่อยอดโอกำสทำงธุรกิจใหม่
เพิ่มเติม โดยเน้นด้ำนสขุภำพและกำรพกัอำศยั เพื่อสขุภำวะควำมเป็นอยู่ที่ดี โดยกิจกำรได้เร่ิมลงทนุในธุรกิจ
กำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพและสถำนพยำบำล (Health and Wellness Center) ร่วมกบับริษัทท่ีมีช่ือเสยีงในด้ำน
กำรฟืน้ฟ ูดแูลรักษำสขุภำพเชิงเวชศำสตร์ระดบัประเทศ 
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โครงสร้ำงกลุม่บริษัทของกิจกำร สำมำรถแสดงได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของกิจกำร และข้อมลูจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

รำยละเอียดธุรกิจของกิจกำรสำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย  

ตัง้แตปี่ 2520 เป็นต้นมำ กิจกำรได้พฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศยัเพื่อขำยในแนวรำบ 
มำแล้วกวำ่ 70 โครงกำร ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำยใต้ช่ือโครงกำร “ชวนช่ืน” และ “สิรีน-

เฮ้ำส์” โดยในปัจจุบัน รูปแบบผลิตภัณฑ์หลักของกิจกำรจะเป็นประเภทบ้ำนสร้ำงส ำเร็จรูปก่อนขำย  
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มที่ต้องกำรเข้ำอยู่ทนัที นอกจำกนี ้กิจกำรยังน ำเสนอ
โครงกำรที่หลำกหลำยตำมคณุภำพและรำคำ เพื่อสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำใน
แตล่ะกลุม่ที่มีควำมต้องกำรท่ีแตกตำ่งกนัได้อยำ่งครบถ้วน 

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ พรอสเพค 

โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล 
(“กองทรัสต์”) 

8.16%  

บริษัท แมนคอน จ ำกดั 

บริษัท มัน่คงไลฟ์ จ ำกดั 

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ 
จ ำกดั 

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ 
วิลเลจ จ ำกดั 

บริษัท ยวัร์ส พร์อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัท พรอสเพค  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 

บริษัท มัน่คงลิฟวิ่ง จ ำกดั 

บริษัท พรอสเพค รีท  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
บีเอฟทีแซด จ ำกดั 

บริษัท อำร์เอ็กซ์ เวลเนส จ ำกดั 

บริษัท สำมคัคีซีเมนต์ จ ำกดั 

บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จ ำกดั 

100.00%  

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00%  

100.00% 

100.00% 

100.00% 

40.00%  

40.64%  

36.07%  

บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั 

(มหำชน) (“กิจการ”) 
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2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ 

ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำและบริกำรของกิจกำร เป็นธุรกิจที่กิจกำรมุ่งเน้นให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำ 
ค่ำบริกำรในระยะยำวและต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องและควำมมัน่คงให้แก่
รำยได้รวมของกิจกำรในอนำคต โดยในปัจจุบนั ธุรกิจประเภทดงักลำ่วของกิจกำรประกอบไปด้วย ธุรกิจ
อำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำนให้เช่ำ ธุรกิจอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ ธุรกิจ
สนำมกอล์ฟ และธุรกิจบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่มีรำยละเอียดสรุปได้ดงันี ้

- ธุรกิจอำคำรคลงัสนิค้ำและอำคำรโรงงำนให้เช่ำ  

กิจกำรลงทนุในธุรกิจอำคำรคลงัสินค้ำและอำคำรโรงงำนให้เช่ำผ่ำนพรอสเพค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
กิจกำร โดยพรอสเพคได้เช่ำช่วงที่ดินและอำคำรของโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free 

Trade Zone) ในเขตอ ำเภอบำงพล ีบริเวณถนนบำงนำ-ตรำด กิโลเมตรท่ี 23 จำกผู้ประกอบกำรเจ้ำของ
สิทธิกำรเช่ำพืน้ที่ เพื่อมำพฒันำและให้เช่ำโรงงำนส ำเร็จรูป คลงัสินค้ำส ำเร็จรูป รวมถึงโรงงำนและ
คลงัสนิค้ำที่สร้ำงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ทัง้นี ้ในเดือนสิงหำคม ปี 2563 ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้และพรอสเพคได้จ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำช่วงที่ดินและ
อำคำรในโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซนที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้และพรอสเพคเป็นเจ้ำของสิทธิให้แก่กองทรัสต์ 
โดยกองทรัสต์ได้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุ และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ในเดือน
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กิจกำรเข้ำลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.16 ของจ ำนวน
หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยทัง้หมดของกองทรัสต์  

ส ำหรับพืน้ท่ีสว่นท่ีเหลอืของโครงกำรบำงกอกฟรีเทรดโซนซึง่พรอสเพคยงัคงเป็นเจ้ำของสทิธิกำรเช่ำช่วง
นัน้ พรอสเพคยังคงเป็นผู้ พัฒนำโรงงำนและคลังสินค้ำเพื่อให้เช่ำแก่ลูกค้ำ รวมถึงได้พัฒนำพืน้ที่
บำงสว่นร่วมกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น ผ่ำนบริษัทร่วม คือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้บีเอฟทีแซด 
จ ำกัด นอกจำกนี  ้พรอสเพคยังได้มองหำโอกำสกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ประเภท โครงกำร
อตุสำหกรรมในพืน้ท่ีบริเวณอื่นอยำ่งตอ่เนื่อง 

- ธุรกิจอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ  

กิจกำรให้บริกำรเช่ำพืน้ที่ อำคำร 345 สรุวงศ์ ซึ่งเป็นอำคำรส ำนกังำนสงู 8 ชัน้ บนถนนสรุวงศ์ตดักับ
ถนนเจริญกรุง รวมทัง้ให้บริกำรท่ีจอดรถ 

- ธุรกิจอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ  

โครงกำรอพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำ ภำยใต้ช่ือ โครงกำร Park Court สขุมุวิท 77 เป็นโครงกำรอพำร์ทเม้นท์แห่ง
แรกของกิจกำร ซึง่กิจกำรเล็งเห็นศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นโครงกำรเพื่อให้เช่ำได้ เนื่องจำกมีโรงเรียน
นำนำชำติในพืน้ท่ีตรงข้ำมของโครงกำร ดงันัน้ อพำร์ทเม้นท์จึงมีท ำเลที่สะดวกส ำหรับรองรับครอบครัว
ชำวต่ำงชำติที่มีบุตรหลำนเรียนที่โรงเรียนนำนำชำติดงักล่ำว นอกจำกนี ้อพำร์ทเม้นท์ดงักล่ำวยงัมุ่ง
เจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในโซนสขุมุวิท โดยมีจุดเด่นหลกัของโครงกำรที่
ท ำเลที่ตัง้ กำรเดินทำงที่สะดวก สวนขนำดใหญ่ส ำหรับพกัผ่อนหย่อนใจ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ตำ่งๆ ส ำหรับครอบครัว  
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- ธุรกิจสนำมกอล์ฟ 

กิจกำรเปิดให้บริกำรสนำมกอล์ฟ “ชวนช่ืน กอล์ฟ คลบั” มำตัง้แต่ปี 2541 โดยมีพืน้ที่ประมำณ 400 ไร่ 
ตัง้อยู่บนถนนกรุงเทพ-ปทุมธำนี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวดัปทุมธำนี ซึ่งในปี 2561 ทำงกิจกำรได้
ปรับปรุงคลบัเฮ้ำส์ใหม่ พร้อมทัง้เปลี่ยนช่ือสนำมกอล์ฟเป็น “ฟลอร่ำ วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คนัทร่ีคลบั”  
โดยเปลีย่นรูปแบบคลบัเฮำส์ให้ทนัสมยั และเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กบัลกูค้ำ อีกทัง้ยงัสำมำรถรองรับ
กำรจดังำนตำ่งๆ ได้ 

- ธุรกิจบริหำรอสงัหำริมทรัพย์  

กิจกำรมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ผำ่นกำรด ำเนินธุรกิจของพรอสเพค และ บริษัท 
ยวัร์ส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของกิจกำร  

นอกจำกนีใ้นปี 2562 กิจกำรยงัได้ลงทนุในสำยธุรกิจอื่นเพิ่มเติมโดยจดัตัง้ บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์ วิลเลจ 
จ ำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และส่งเสริมสุขภำพ (Wellness and Medical Retreat)  

โดยพฒันำโครงกำรในเขตบำงกระเจ้ำ กรุงเทพมหำนคร ซึ่งจะเป็นสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์และเวชศำสตร์
ฟืน้ฟอูยำ่งเต็มรูปแบบเพื่อรองรับลกูค้ำระดบัสงู โดยที่บริกำรทำงกำรแพทย์จะด ำเนินกำรโดยศนูย์ไวทลัไลฟ์ ซึ่ง
เป็นศนูย์เวชศำสตร์ชะลอวัยในเครือโรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ คำดว่ำจะสำมำรถเปิดตวัเฟสแรกได้ภำยในไตร
มำสที่ 4 ของปี 2563 

1.3 สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการ 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรส ำหรับงวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 
และ 2562 และส ำหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 และ 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
1/
 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2560 2561 2562 2562 2563 

สนิทรัพย์รวม  14,179.84 15,726.77 16,706.85 15,733.06 17,604.31 

หนีส้นิรวม 7,511.95 9,080.75 9,911.93 8,851.90 10,903.41 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,560.08 6,646.02 6,794.92 6,881.16 6,700.90 

ทนุจดทะเบียน 992.01 992.01 1,117.21 1,117.21 1,117.21 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 
992.01 992.01 1,091.21 1,091.21 1,091.21 

รำยได้รวม 
2/
 3,245.45 4,689.23 4,578.62 2,958.44 1,538.28 

คำ่ใช้จำ่ยรวม 
3/
 3,012.20 4,383.31 4,401.18 2,699.58 1,633.25 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 
4/
 233.25 305.92 177.45 258.86 (94.97) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.24 0.31 0.16 0.24 (0.09) 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.25 0.22 0.11 0.11 - 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 6.61 6.70 6.23 6.31 6.14 

ที่มำ : งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนแล้วของกิจกำร 
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หมำยเหต ุ: 1/  ผู้ ถือหลกัทรัพย์สำมำรถดูงบกำรเงินและหำข้อมลูเพิ่มเติมอ่ืนๆ ของกิจกำรได้จำก website ของกิจกำร (www.mk.co.th) หรือ
   จำก website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือจำก website ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

 
2/ รำยได้รวม ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร รำยได้จำกกิจกำรสนำมกอล์ฟ 

  รำยได้จำกกำรบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ รำยได้อ่ืนๆ และสว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกิจกำร 
 3/ ค่ำใช้จ่ำยรวม ประกอบด้วย ต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ ต้นทนุกำรให้เช่ำและบริกำร ต้นทนุกิจกำรสนำมกอล์ฟ ต้นทนุบริหำร
  อสงัหำริมทรัพย์ ต้นทนุกำรจดัจ ำหน่ำย คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร ต้นทนุทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 

                                4/  ก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของกิจกำร 

1.4 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ 

1.4.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ 10 รำยแรกตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจกำร (ข้อมลู ณ วนัที่ 15 

ตลุำคม 2563) 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) 205,127,018 18.80 18.80 

2. นำย ประทีป ตัง้มติธรรม 133,692,282 12.25 12.25 

3. บริษัท ศภุำลยั พรอพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

62,176,820 5.70 5.70 

4. บริษัท ซีพีดี แอสเซท จ ำกดั 1/
 60,492,171 5.54 5.54 

5. บริษัท ซีพีดี โฮลดิง้ จ ำกดั 1/
 60,000,000 5.50 5.50 

6. EMINENT EXPERT LIMITED 54,362,000 4.98 4.98 

7. WISDOM LEADER 

VENTURES LIMITED 

52,171,368 4.78 4.78 

8. นำยแพทย์ เอือ้ชำติ  
กำญจนพิทกัษ์ 

30,764,140 2.82 2.82 

9. บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี ้
จ ำกดั 

26,829,270 2.46 2.46 

10. น.ส. ปิยะศรี ตนัติวตันะ 24,548,970 2.25 2.25 

รวมผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรก 710,164,039 65.08 65.08 

11. ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 381,041,027 34.92 34.92 

รวม 1,091,205,066 100.00 100.00 

ที่มำ : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

หมำยเหต ุ: 1/  บริษัท ซีพีดี แอสเซท จ ำกัด และบริษัท ซีพีดี โฮลดิง้ จ ำกัด ถือหุ้นโดย นำยสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ซึ่งด ำรง
  ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของกิจกำรในสัดส่วนร้อยละ 99.98 และ 99.98 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
  แล้วทัง้หมดของบริษัท ซีพีดี แอสเซท จ ำกดั และบริษัท ซีพีดี โฮลดิง้ จ ำกดั ตำมล ำดบั 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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1.4.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นของกิจกำร ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทกุรำยตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

ชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสทิธิออก
เสียงทัง้หมด 

1. บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) 1,091,205,066 100.00 100.00 

รวม 1,091,205,066 100.00 100.00 

1.5 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ และที่คาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค า
เสนอซือ้ 

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ 

รำยช่ือกรรมกำรตำมข้อมลูที่เปิดเผยโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 29 เมษำยน 2563 
(ก่อนผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะยื่นเอกสำรท ำค ำเสนอซือ้)  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำย สเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร 
2. นำย วรสทิธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ 1/

 กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

3. น.ส. ดษุฎี ตนัเจริญ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

4. นำง สธิุดำ สริุโยดร กรรมกำร 

5. น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ 1/
 กรรมกำร 

6. นำย อฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวำนนัท์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำย ชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

8. นำง มำลยั รัชตสวรรค์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำย ธีรพนัธุ์ จิตตำลำน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

   ที่มำ :  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

   หมำยเหต ุ:  1/ นำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน์ และ น.ส. รัชนี มหตัเดชกลุ เป็นกรรมกำรตวัแทนจำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 

 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการท าค าเสนอซือ้ 

ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ ในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้รับสทิธิออกเสียงเพิ่มขึน้ จนท ำให้สำมำรถเสนอ
ช่ือกรรมกำรซึง่เป็นตวัแทนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้เพิ่มเตมิเพื่อให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น ผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้จะสรรหำบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกบัธุรกิจของกิจกำรเพื่อให้เป็นที่พิจำรณำเสนอ
ช่ือกรรมกำรตำมขัน้ตอน ระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวข้อง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ ได้รับสิทธิออกเสียงไม่เพียงพอที่จะเสนอช่ือกรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้
เพิ่มเติมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นนัน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของกิจกำร หรือ
แตง่ตัง้กรรมกำรเพิ่มเติม เว้นแต ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจกำร แล้วแต่

http://www.set.or.th/
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กรณี มีมติให้แต่งตัง้ตวัแทนของผู้ท ำค ำเสนอซือ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ได้ลำออก
ของกิจกำร หรือเป็นกำรแต่งตัง้แทนกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และได้ด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนและวิธีกำรสรรหำของกิจกำรเพื่อแต่งตัง้บุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของกิจกำร อย่ำง
ครบถ้วนแล้ว 

1.6 ราคาสูงสุดและต ่าสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

2560 ต.ค. – ธ.ค. 3.47 3.18 

2561 ม.ค. – มี.ค. 3.42 3.16 

 เม.ย. – ม.ิย. 3.36 2.67 

 ก.ค. – ก.ย. 4.35 2.69 

 ต.ค. – ธ.ค. 3.76 3.35 

2562 ม.ค. – มี.ค. 3.53 3.36 

 เม.ย. – ม.ิย. 3.44 3.30 

 ก.ค. – ก.ย. 3.42 3.10 

 ต.ค. – ธ.ค. 3.28 3.00 

2563 ม.ค. – มี.ค. 3.10 2.02 

 เม.ย. – ม.ิย. 2.90 2.38 

 ก.ค. – ก.ย. 3.10 2.76 

 ต.ค.  3.10 2.84 

ที่มำ : www.setsmart.com 

2. แผนการด าเนินการภายหลงัการเข้าครอบง ากิจการ 

2.1 สถานภาพของกิจการ  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำรเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์  

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ 
เว้นแต่กรณีมีเหตใุห้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้  

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ  

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะด ำเนินธุรกิจที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร นอกจำกนี ้ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ไมม่ีแผนที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ในกำรประกอบธุรกิจของกิจกำร หรือด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำง
องค์กร ตลอดจนเปลี่ยนแปลงนโยบำยในกำรบริหำรหรือกำรจ้ำงบคุลำกรของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เว้นแต่จะเป็นกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง หรือเพื่อให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด  

http://www.setsmart.com/
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นอกจำกนี ้ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่
จะขยำยกำรลงทนุ หรือจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์หลกัของกิจกำรออกไปในสดัสว่นที่มีนยัส ำคญั เว้นแต่เป็นกำรลงทนุ
หรือกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ตำมธรุกิจปกติ เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร เพื่อด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 
โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะปฏิบตัิตำมขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส ำหรับแผนกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินนัน้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำ
กำรท ำค ำเสนอซือ้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ดี 
ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงกำรเงินจะสำมำรถเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรหรือ
ช่วยลดทอนควำมเสีย่งที่จะเกิดผลกระทบในเชิงลบตอ่กิจกำร ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะร่วมกบักิจกำรในกำรพิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกิจกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

นอกจำกนี ้ในด้ำนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรรับ
ซือ้ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรจำกที่ก ำหนดไว้ในปัจจบุนั 

2.3 รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2562 และส ำหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 และ 2563  
มีรำยละเอียดดงันี ้

1)  บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) (“กิจกำร”) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2562 2563 

รายได้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.80 2.40 1.20 1.20 

รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำย
ตรำสำรหนี ้ 2.61 7.80 4.10 1.41 

2)  บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของกิจกำร) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2562 2563 

รายได้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร ด้ำนกำร 9.00 9.00 4.50 4.50 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2562 2563 

บริหำร กำรจดักำรกำรตลำด และกำร
สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน 

รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำย
ตรำสำรหนี ้ 3.14 4.58 1.76 1.75 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื น้ที่อำคำร
ส ำนกังำน 

2.83 2.83 1.41 1.43 

ค่าใช้จ่ายของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

ค่ำ ใ ช้จ่ ำยจำกกำรว่ำ จ้ ำงบ ริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ 

18.26 18.70 9.28 10.15 

3) บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของกิจกำร) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดปีบัญช ี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับงวด 6 เดือน  
สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2562 2563 

รายได้ของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

รำยได้จำกกำรให้เชำ่พืน้ท่ีอำคำร
ส ำนกังำน 

- - - 0.01 

รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรที่แสดงไปในส่วนข้ำงต้น เป็นรำยกำรธุ รกิจปกติและ
รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งคำดว่ำจะเกิดขึน้ในอนำคตต่อไปด้วยรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป (Arm’s 
Length Basis) ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบนักิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบตัิและขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของกิจกำรกบั 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผู้ท ำค ำเสนอ
ซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงซึง่ประเภทและขนำดของรำยกำรระหว่ำงกนัตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนัของกิจกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

อยำ่งไรก็ดี หำกในอนำคตผู้ท ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นนอกเหนือจำกรำยกำร
ที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้ท ำเสนอซือ้และกิจกำรจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบักำรเข้ำท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักล่ำวจะเป็นรำยกำรที่มีรำคำซือ้ขำยและเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไป (Arm’s Length Basis) ทัง้ใน
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ปัจจบุนัและในอนำคต และจะไมม่ีกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มีลกัษณะเง่ือนไขเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 

1. วิธีตอบรับค าเสนอซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรทีถื่ออยู ่ไมว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมด (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้อง
ปฏิบตัิตำมขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้โดยผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในกำรปฏิเสธ
กำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของผู้แสดงเจตนำขำยที่ด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมสว่นที่ 4 และเอกสำรแนบ 2 และ 4 ที่แนบ
มำพร้อมกนันี ้

1.1 อ่ำน “ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์” ตำมเอกสำรแนบ 2(1) ส ำหรับหุ้นสำมญั และเอกสำร
แนบ 4(1) ส ำหรับ NVDR อยำ่งละเอียด กรอกข้อควำมในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท มัน่คง
เคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) (“แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์”) ตำมเอกสำรแนบ 2(2) ส ำหรับหุ้นสำมญั 
หรือเอกสำรแนบ 4(2) ส ำหรับ NVDR ตำมแตก่รณี ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้แสดง
เจตนำขำย  

ทัง้นี ้ภำพถ่ำยส ำเนำทกุฉบบัจะต้องมีควำมชดัเจน สำมำรถอ่ำนได้ โดยลำยมือช่ือของผู้แสดงเจตนำขำยที่ลง
นำมในเอกสำร และรับรองส ำเนำถกูต้องในเอกสำรประกอบแบบตอบรับทัง้หมด จะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกนั 

 หมำยเหต:ุ  ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแปลงหลกัทรัพย์ให้ตรงกบัสญัชำติของผู้ ถือหลกัทรัพย์ก่อน จึงจะน ำมำ
แสดงเจตนำขำยกบัตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ โดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะไมรั่บซือ้
หลกัทรัพย์จำกผู้แสดงเจตนำขำยที่มีสญัชำติไมต่รงกบัหลกัทรัพย์ที่ถือ 

1.2 แนบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script) ให้ผู้แสดงเจตนำขำยลงลำยมือช่ือด้ำนหลงัใบหุ้นในช่อง “ลงลำยมือช่ือผู้
โอน” และส่งมอบใบหุ้นที่สลกัหลงัพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่
ระบใุนข้อ 1.2.3 ตำมแต่กรณี จ ำนวน 2 ชุด ทัง้นี ้ลำยมือช่ือด้ำนหลงัใบหุ้นและในเอกสำรประกอบทกุ
ฉบบัจะต้องเป็นลำยมือช่ือเดียวกนั โดยผู้แสดงเจตนำขำยควรมำยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
พร้อมเอกสำรประกอบเจตนำขำยภำยในวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 (ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อน
วนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบ
และฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ หำกใบหุ้ นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกหลักทรัพย์ ตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้แสดงเจตนำขำยติดตอ่รับใบหุ้นคืน 

ในกรณีที่ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ หรือนำมสกุลของผู้แสดงเจตนำขำยตำมที่ปรำกฏในเอกสำรหลกัฐำนของ 

ผู้ แสดงเจตนำขำยในข้อ 1.2.3 ไม่ตรงกับช่ือที่ปรำกฏในใบหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นต้องกรอกข้อควำมใน  
“แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์” ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (“แบบ ศรท-301”) ตำมเอกสำร
แนบ 5 โดยข้อมูลใหม่ต้องระบใุห้ตรงกับบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้แสดงเจตนำขำย นอกจำกนี ้  
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ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรแก้ไขข้อมลูที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น 
ส ำเนำทะเบียนสมรส ใบหยำ่ หรือ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ เป็นต้น โดยลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบับ  

ในกรณีที่เป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงเลขที่บ้ำนและ
ช่ือที่ตรงกบับตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นผู้ เยำว์ บิดำและมำรดำของผู้ เยำว์ต้องลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นและ
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ และผู้ เยำว์ รวมถึงส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ 
มำรดำ และผู้ เยำว์ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบบั 

ในกรณีที่ใบหุ้นสญูหำย ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องติดต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ด ำเนินกำรออกใบหุ้นใหม่เพื่อน ำใบหุ้นที่ออกใหม่มำเสนอขำยผ่ำนตัวแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ แตเ่นื่องจำกขัน้ตอนในกำรออกใบหุ้นใหมอ่ำจจะต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 2 สปัดำห์ดงันัน้
ผู้แสดงเจตนำขำยจึงควรติดตอ่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหมล่ว่งหน้ำก่อนสิน้สดุระยะเวลำ
รับซือ้ประมำณ 2 สปัดำห์ 

หมำยเหต:ุ  กำรแสดงเจตนำขำยในกรณีที่เป็นใบหุ้น กำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะสมบูรณ์  
เมื่อใบหุ้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับฝำกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เท่ำนัน้ หำกใบหุ้นได้รับกำรปฏิเสธกำรรับฝำกจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ 
และ/หรือตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซือ้
ของผู้ แสดงเจตนำขำย และตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ แสดง
เจตนำขำยติดตอ่รับใบหุ้นคืน 

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ แสดงเจตนำขำย
ติดต่อโดยตรงกับบริษัทหลกัทรัพย์ และ/ หรือ ผู้ดแูลรับฝำกหลกัทรัพย์ (Custodian) ที่ผู้ แสดงเจตนำ
ขำยมีหุ้นท่ีจะเสนอขำยฝำกอยู่ พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้แสดงเจตนำขำย ตำมที่ระบุ
ในข้อ 1.2.3 ตำมแตก่รณี จ ำนวน 1 ชดุ เพื่อท ำกำรโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขำยเข้ำบญัชีของตวัแทนในกำร
รับซือ้หลกัทรัพย์ ดงันี ้

บญัชีช่ือ “ทิสโก้เพื่อเทนเดอร์”  
“TISCO FOR TENDER” 

เลขที่บญัชี 002-000000015-5 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถส่งแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสำรแนบตำมที่ระบุในข้อ 
1.2.3 ได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ดูแลรับฝำกหลกัทรัพย์ (Custodian) แล้วแต่กรณี ที่ผู้ แสดง
เจตนำขำยมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ และ /หรือ ผู้ ดูแลรับฝำกหลักทรัพย์ 
(Custodian) นัน้ จะเป็นผู้รวบรวมและน ำสง่แบบตอบรับดงักลำ่วแก่ตวัแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ตอ่ไป 

กรณีที่ได้ฝำกหลกัทรัพย์ไว้กบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องกรอก “แบบค าขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่าง
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบ ศรท-403”) ตำมเอกสำรแนบ 6 
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ที่กรอกรำยละเอียด พร้อมลงลำยมือช่ือในเอกสำรอยำ่งถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้แนบเอกสำรแสดงตน
ของผู้ ถือหลกัทรัพย์ ตำมประเภทบคุคลที่ระบไุว้ในหน้ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชุด เพิ่มเติม
จำกแบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 1.2.3 เพื่อท ำกำรโอนหลกัทรัพย์ที่
เสนอขำยเข้ำบญัชีของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่ระบขุ้ำงต้น 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถสง่แบบตอบรับ และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมข้อ 1.2.3 จ ำนวน 1 

ชุด พร้อมทัง้แนบแบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ ตำมประเภทบคุคลที่ระบไุว้
ในหน้ำที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จ ำนวน 1 ชดุ ได้ที่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

โดยตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรส่งแบบ ศรท -403 และเอกสำรแสดงตนของผู้ ถือ
หลกัทรัพย์ ไปยงัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ และโอนหลกัทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำ
ขำยที่ฝำกไว้กับบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ มำยงับัญชีของตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ดังนัน้  
เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนำขำยที่จะเสนอขำยหลกัทรัพย์ได้ภำยในระยะเวลำกำรรับซือ้ ขอควำม
ร่วมมือผู้ แสดงเจตนำที่ฝำกหลกัทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ 
(Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสำรประกอบกำรเสนอขำย ภำยในวนัที่  
21 ธันวำคม 2563 (ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้) เพื่อให้มีเวลำ
เพียงพอในกำรด ำเนินกำรประสำนงำนในกำรโอนหลกัทรัพย์ หำกแบบ ศรท -403 ดงักล่ำว ได้รับกำร
ปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวน
สทิธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของผู้แสดงเจตนำขำย 

ผู้ ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 1.2.3 จ ำนวน 1 ชุด ภำยในวนัที่ 21 ธันวำคม 2563 (ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 2 วนัท ำกำรก่อน
วนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) เนื่องจำกในกรณีที่เป็น NVDR จะมีขัน้ตอนกำรเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้น
สำมญัในระบบไร้ใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่สำมำรถรับซือ้ NVDR ได้หำกผู้ ถือ NVDR 

ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรเปลีย่น NVDR เป็นหุ้นสำมญัในระบบไร้ใบหุ้นได้ทนัภำยในระยะเวลำรับซือ้ 

1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 ส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

ในกรณีที่เป็นบตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพ ให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่แสดงเลขที่บ้ำน
และช่ือที่ตรงกบับตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

ในกรณีผู้ เยำว์ บิดำและมำรดำของผู้ เยำว์ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ 
และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ มำรดำ และผู้ เยำว์ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบบั 
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บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

 ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำย
ทกุฉบบั 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส ำเนำหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของ
ระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน 

นิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) หรือ 

ในกรณีที่เป็นส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ จะต้องแนบ
หนงัสือรำชกำรที่มีค ำสัง่/มติให้ท ำธุรกรรม หรือหนงัสือแต่งตัง้หรือหนังสือมอบอ ำนำจในกำรท ำ
ธุรกรรม หรือ 

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ำ และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน 
จะต้องแนบหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรท ำธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนงัสือแสดง
กำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หนงัสือแต่งตัง้หรือหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม 
และเอกสำรหลกัฐำนกำรได้รับกำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจลงนำมเป็นบคุคลที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย ให้ใช้ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือ
ส ำเนำหนงัสอืเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยลำยมือช่ือ
นัน้จะต้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยทกุฉบบั 

หมำยเหต:ุ ผู้แสดงเจตนำขำยที่เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีหน้ำที่หกัภำษี ณ ที่
 จ่ำย ในอตัรำร้อยละ 3.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น และออกหนงัสือ
 รับรองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ให้กบับริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ซึ่งเป็นตวัแทนใน
 กำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุคลหรือหน่วยงำนของประเทศที่นิติบคุคลมีภมูิล ำเนำซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบคุคล 
ช่ือผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไ ขในกำร 

ลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อม 

ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำ
ส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

 ส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยขุองผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคล ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย ให้ใช้ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
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ถกูต้อง โดยลำยมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลำยมือช่ือที่ลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำย
ทกุฉบบั 

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบของนิติบคุคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยข้ำงต้น ต้องได้รับกำร
รับรองลำยมือช่ือของผู้ จัดท ำหรือผู้ ให้ค ำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary 

Public พร้อมตรำประทบัของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทตูไทย หรือ
สถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ 

กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบคุคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจกำรใน
ประเทศไทย และมิได้มีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศที่อยู่ภำยใต้บงัคบัแห่งอนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศ
ไทย หรือมีถ่ินฐำนอยู่ในประเทศอยู่ภำยใต้บงัคบัแห่งอนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่มิ ได้มี
ข้อยกเว้นเร่ืองกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำยจำกกำรขำยหุ้นสำมญัที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนำ
ขำยต้องกรอกรำยละเอียดต้นทนุของหลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำยใน “แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์
ที่น ำมำเสนอขำย” เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรแนบ 2(4) ส ำหรับ
หุ้นสำมญั และเอกสำรแนบ 4(4) ส ำหรับ NVDR ทัง้นี ้หำกผู้แสดงเจตนำขำยมิได้แจ้งต้นทุนของ
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยค ำนวณจำกเงิน
คำ่ขำยหลกัทรัพย์ทัง้จ ำนวนที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ 

1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยไมส่ำมำรถยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ด้วยตนเอง ให้เตรียมหนงัสือ
มอบอ ำนำจในกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์อีกหนึ่งชุด ตำมเอกสำรแนบ 2(3) ส ำหรับหุ้นสำมญั 
และเอกสำรแนบ 4(3) ส ำหรับ NVDR พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรือ 30.00 บำท แล้วแต่กรณี 
พร้อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง  
ตำมแตก่รณี 

1.2.5 เอกสำรอื่นใดตำมแตท่ี่ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะร้องขอเพิ่มเติม 

1.2.6 หำกมีข้อสงสยัประกำรใดเก่ียวกบัวิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ กรุณำติดตอ่ 

เจ้ำหน้ำที่บริกำรลกูค้ำ 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั 

48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ  
แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท์: 02-633-6441-5 

โทรสำร: 02-633-6690 
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1.3 ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย 

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น 

ให้ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วนพร้อมเอกสำรประกอบตำมที่
ระบขุ้ำงต้น ณ สถำนที่ท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วนัที่ 21 ธันวำคม 2563  ทุกวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง  
16.00 น. ตำมที่อยูด่งันี ้

เจ้ำหน้ำที่บริกำรลกูค้ำ 

ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั 

48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ  
แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท์: 02-633-6441-5 

โทรสำร: 02-633-6690 

ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำส่งใบหุ้นให้แก่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อตรวจสอบ  

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีเหตสุดุวิสยัที่สง่ผลให้มีควำมลำ่ช้ำในกำรโอนสิทธิในหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยอำจจะ
ได้รับช ำระค่ำหลกัทรัพย์ช้ำกว่ำที่ก ำหนด และในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกำรโอนสิทธิภำยในระยะเวลำที่
จะต้องสรุปผลกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ โดยเป็นควำมผิดของผู้แสดงเจตนำขำย จะถือว่ำกำรเสนอขำยใน
กรณีนีเ้ป็นโมฆะ 

ดงันัน้ หำกผู้แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ที่จะได้รับช ำระค่ำหุ้นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้แสดง
เจตนำขำยควรยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์พร้อมเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยให้ครบถ้วน
ภำยในวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 (ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) 

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) 

ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยมีหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้นัน้ ให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้
เป็นผู้ให้บริกำรรวบรวมและน ำสง่แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้ แสดงเจตนำขำยสำมำรถสง่
แบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสำรประกอบได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วข้ำงต้น ตัง้แต่
วนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัที่ 23 ธันวำคม 2563 ทกุวนัท ำกำร ภำยในเวลำท ำกำรของบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ 

ในกรณีที่ได้ฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในบัญชี บริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer 

Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนำขำยต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์พร้อมเอกสำร
ประกอบภำยในวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 (ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำ
รับซือ้) โดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรสง่แบบ ศรท-403 และเอกสำรแสดงตนของผู้
แสดงเจตนำขำย ไปยงัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและโอนหลกัทรัพย์ของผู้แสดง



ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) แบบ 247-4  

สว่นที่ 4 หน้ำ 7 

เจตนำขำยที่ฝำกไว้กบับญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์มำยังบญัชีของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ใน
กรณีตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับกำรปฏิเสธจำกศูนย์รับฝำกในกำรโอนหุ้นดงักล่ำว ผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ และ/หรือตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในกำรปฏิเสธกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ของ
ผู้แสดงเจตนำขำย 

1.3.3 กรณี NVDR  

ในกรณีที่เป็น NVDR ผู้ แสดงเจตนำขำยจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ส ำหรับ NVDR ตำมเอกสำรแนบ 4(1) ในทำงปฏิบตัิกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในกรณีที่เป็น 
NVDR จะต้องใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรมำกกวำ่กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์กรณีไร้ใบหุ้น 2 วนัท ำกำร ดงันัน้ 
ผู้แสดงเจตนำขำยที่ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยในวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 

(ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 2 วนัท ำกำรก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้) 

1.4 ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยมีหุ้นสำมญัหรือ NVDR ที่ต้องกำรเสนอขำย ติดจ ำน ำหรือภำระผูกพนั ผู้แสดง
เจตนำขำยต้องด ำเนินกำรเพิกถอนจ ำน ำหรือภำระผูกพนัก่อนที่จะด ำเนินกำรตอบรับค ำเสนอซือ้ ตำมข้อ 1.1 

ถึง 1.3 

1.5 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด 
เก่ียวกับวิธีตอบรับค ำเสนอซือ้ วิธีกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ วิธีกำรช ำระรำคำ และเง่ือนไขอื่นใดตำมที่ระบุไว้ใน
เอกสำรฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อปุสรรค หรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี ้เพื่อให้
กำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์ประสบควำมส ำเร็จ 

ทัง้นี ้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ 

2. วิธีการรับซือ้หลักทรัพย์ 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นทัง้หมดที่มีผู้แสดงเจตนำขำยภำยใต้ค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในสว่นที่ 4 

ยกเว้นในกรณีที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ยกเลิกค ำเสนอซือ้ตำมเง่ือนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 

เง่ือนไขในกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้ ของเอกสำรฉบบันี ้และกรณีผู้ เสนอขำยยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ตำมที่
ระบไุว้ในสว่นท่ี 4 ข้อ 5 เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ 

3. วิธีการช าระราคา 

3.1 วันรับช าระราคา 

เมื่อบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับกำรเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ใบหลกัทรัพย์ เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ และเอกสำรหลกัฐำนตำมสว่นท่ี 4 ข้อ 1.2 จำกผู้แสดง
เจตนำขำยถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้ได้รับเอกสำรยืนยนักำรโอนหลกัทรัพย์เข้ำบญัชีครบถ้วนเรียบร้อยจำกบริษัท
หลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของผู้แสดงเจตนำขำย  ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำร
ช ำระรำคำให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวันสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ ซึ่งตรงกับวนัที่  
25 ธนัวำคม 2563 (“วันรับช าระราคา”) ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยที่ยื่นแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (และ
ไม่ได้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ภำยในวนัที่ 16 ธันวำคม 2563) หรือในกรณีที่มีกำรขยำยระยะเวลำรับซือ้
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หลกัทรัพย์ ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับช ำระค่ำหลกัทรัพย์ในวนัท ำกำรที่ 2 ถดัจำกวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับ
ซือ้ที่อำจขยำยออกไป 

3.2 วิธีการช าระราคา 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลอืกวิธีกำรรับช ำระรำคำดงันี ้ 

3.2.1. รับเป็นเงนิโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

ทัง้นี ้ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรำยวันที่เปิดไว้กับ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
หรือ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดง
เจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบ
ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี หรือส าเนา Statement 

ของบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรโอนเงินเข้ำบญัชีภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัรับช ำระรำคำ ในกรณีที่
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้แสดงเจตนำขำยได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะช ำระค่ำหลกัทรัพย์เป็นเช็ค โดยตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรแจ้งไปยงัผู้แสดงเจตนำขำยให้มำรับเช็คหรือจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตำมแตก่รณี ตำมรำยละเอียดในข้อ 3.2.2 (2) 

3.2.2. รับเป็นเช็ค 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถเลอืกวิธีกำรรับเช็คดงันี ้

(1) มารับเช็คด้วยตนเอง 

ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถรับเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยในช่ือของผู้แสดงเจตนำขำย ได้ทกุวนัท ำกำร
ตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวำคม 2563 ซึง่เป็นวนัท ำกำรท่ี 2 ถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ ตัง้แต่เวลำ 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 

ผู้แสดงเจตนำขำยต้องแสดงหลกัฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และแนบเอกสำร
แสดงตนตำมข้อ 1.2.3 พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องทกุฉบบั ให้แก่ตวัแทนในกำรรับ
ซือ้หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยมีควำมประสงค์ให้บุคคลอื่นมำรับเช็คแทน  
ผู้แสดงเจตนำขำยจะต้องมอบอ ำนำจให้บคุคลดงักลำ่วเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยจะต้องสง่มอบ
หนงัสอืมอบอ ำนำจพร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรือ 30.00 บำท แล้วแตก่รณี และส ำเนำ
หลกัฐำนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้ รับมอบอ ำนำจตำมข้อ 1.2.3 ตำมแตก่รณี 

หำกผู้แสดงเจตนำขำยไม่มำรับเช็คดงักลำ่วภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัรับช ำระรำคำ ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะจดัส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำ
เสนอซือ้หลกัทรัพย์  
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(2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำรจดัสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัรับช ำระรำคำ 
ตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนำขำยอำจได้รับช ำระ
คำ่หลกัทรัพย์ช้ำกวำ่วนัรับช ำระรำคำ 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ได้ด ำเนินกำรจัดส่งเช็คทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ แสดงเจตนำขำยตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้แสดงเจตนำขำยได้รับช ำระคำ่หลกัทรัพย์แล้วโดยชอบ และ
ผู้แสดงเจตนำขำยจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้ท ำค ำเสนอซือ้ และ
ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ สัง่จ่ำยช่ือผู้แสดงเจตนำขำย ซึ่งในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนำขำยอยู่ต่ำงจงัหวดั จะต้องใช้
เวลำในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คตำมขัน้ตอนของแต่ละธนำคำร ซึ่งอำจจะใช้เวลำมำกขึน้ และมี
คำ่ธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บเงิน 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่จ ำนวนเงินท่ีผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับจำกกำรเสนอขำยมีจ ำนวนตัง้แต่ 100,000 

บำทขึน้ไปและผู้แสดงเจตนำขำยไม่ใช่ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ให้ผู้แสดงเจตนำขำยระบุผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงด้วย 

หมำยเหต:ุ กรณีที่ผู้แสดงเจตนำขำยสง่มอบเอกสำรประกอบกำรแสดงเจตนำขำยเป็นใบหุ้น ตวัแทนใน
กำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะช ำระเงินให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยได้ก็ต่อเมื่อใบหุ้นนัน้ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ และรับฝำกโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำกใบหุ้นนัน้ได้รับกำร
ปฏิเสธจำกศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้หรือตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่
ช ำระเงินค่ำหลกัทรัพย์ และผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับกำรแจ้งให้มำรับเอกสำรทัง้หมดคืน
จำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ตำมข้อ 1.3.1 

4. สิทธิของผู้ถอืหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 

ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำย ผ่ำนตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมวนัและ
วิธีกำรช ำระรำคำที่ผู้แสดงเจตนำขำยแสดงควำมประสงค์ไว้ตำมข้อ 3 ข้ำงต้น  

หำกมีเหตกุำรณ์เกิดขึน้ซึง่สง่ผลให้มีกำรลดรำคำเสนอซือ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเง่ือนไขในสว่นที่ 1 ข้อ 8 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้
ผำ่นตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์ในรำคำที่ลดลงนัน้ให้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยทกุรำย เว้นแต่
หลกัทรัพย์จ ำนวนที่ผู้ แสดงเจตนำขำยได้ยื่นแบบค ำตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ก่อนหน้ำวันที่ผู้ ท ำค ำเสนอซือ้
ประกำศแก้ไขข้อเสนอ และแสดงควำมจ ำนงอย่ำงชดัเจนว่ำหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนำขำยไว้แล้วนัน้ เป็นกำรแสดง
เจตนำขำยที่ไมส่ำมำรถยกเลกิได้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์จ ำนวนดงักลำ่วตำมรำคำเสนอซือ้เดิมก่อน
กำรแก้ไข 

ทัง้นี ้หำกมีกำรปรับรำคำเสนอซือ้สงูขึน้ ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ผ่ำนตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ จะช ำระรำคำหลกัทรัพย์
ตำมรำคำที่สงูขึน้นัน้แก่ผู้แสดงเจตนำขำยทกุรำย 
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5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

5.1 วันสุดท้ายที่ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

วนัสดุท้ำยที่ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยได้ คือ วนัท ำกำรที่ 20 ของระยะเวลำรับซือ้ 
ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 

ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึง
วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 ภำยในเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร 

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

5.2.1 กรอกข้อควำมในแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกัด 
(มหำชน) (“แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์”) ตำมเอกสำรแนบ 3(2) ให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้ขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

5.2.2 แนบเอกสำรประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย ซึง่ประกอบด้วย 

(1) หลกัฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกโดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำของผู้แสดงเจตนำขำย 

(2) เอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย ซึ่งเป็นเอกสำรตำมแต่กรณี
เช่นเดียวกบัท่ีแสดงในข้อ 1.2.3 

(3) กรณีที่ไมส่ำมำรถมำยื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยอีกหนึ่งชุด ตำมเอกสำรแนบ 3(3) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10.00 บำท หรือ 30.00 บำท 
แล้วแต่กรณี และส ำเนำหลักฐำนของผู้ มอบอ ำนำจ และผู้ รับมอบอ ำนำจตำมข้อ 5.2.2(2) 

ตำมแตก่รณี 

(4) กรณีที่ผู้ขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยขอรับคืนผำ่นศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อน ำฝำกเข้ำบญัชี
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิกเลขที่ 600 ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
จะต้องกรอกแบบ ศรท-403 ตำมเอกสำรแนบ 6 และแนบเอกสำรหลกัฐำนแสดงตนของผู้ขอ
ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยตำมข้อ 5.2.2(2) เพิ่มเติมอีก 1 ชดุ 

5.2.3 ยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อควำมอย่ำงครบถ้วน พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ ตำมที่ระบใุนข้อ 5.2.2(2) ตำมแต่กรณี ที่ส ำนกังำน
ของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 

5.2.4 เมื่อตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ และเอกสำร
ประกอบครบถ้วนตำมข้อ 5.2.2 ถกูต้องเรียบร้อยแล้วภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ตวัแทนในกำรรับซือ้
หลกัทรัพย์ด ำเนินกำร ดงันี ้ 

 ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะน ำใบหุ้นคืนแก่ผู้ ขอยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับ
มอบอ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย โดยผู้ขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับ
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มอบอ ำนำจสำมำรถมำติดตอ่รับใบหุ้นคืนได้ ท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ตำมที่
อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 1.3.1 

 ในกรณีขอรับคืนผ่ำนศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เพื่อน ำฝำกเข้ำบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือ ผู้ดแูลและ
รับฝำกหลกัทรัพย์ (Custodian) และ/หรือ บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมำชิก
เลขที่ 600 ที่ผู้ขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยมีบญัชีอยู ่ผู้ ขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยจะต้องจ่ำย
คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100.00 บำท โดยตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนหุ้นคืน
ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ เข้ำบัญชีฝำกหลกัทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดง
เจตนำขำยหลกัทรัพย์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ผู้ ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจมำด ำเนินกำรยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำย 

หมำยเหต:ุ กำรรับหลกัทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือกำรรับหลกัทรัพย์คืนผ่ำนศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์
ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตำมลกัษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้แสดง
เจตนำขำยน ำมำเสนอขำย ผู้ ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรรับหลกัทรัพย์คืนได้ 

6. การก าหนดราคาเสนอซือ้ 

6.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้  

รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นี ้เท่ำกบั 3.10 บำทต่อหุ้น (สำมบำทสิบสตำงค์) ซึ่งเป็นรำคำสงูสดุที่มีกำรซือ้
ขำยหุ้นสำมญัของกิจกำรในตลำดหลกัทรัพย์ในปี 2563 นอกจำกนี ้รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมญัที่ 3.10 บำทต่อหุ้น 
ยงัเป็นรำคำที่สงูกวำ่รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นสำมญัของกิจกำรในช่วง 15 วนัท ำกำรก่อนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของผู้ท ำค ำเสนอซือ้เพื่ออนมุตัิกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของกิจกำร (2 กนัยำยน 2563 – 

24 กนัยำยน 2563) ซึง่เทำ่กบัหุ้นละ 2.90 โดยรำคำเสนอซือ้ที่หุ้นละ 3.10 บำทตอ่หุ้น คิดเป็นสว่นเพิ่มประมำณ
ร้อยละ 6.90 จำกรำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้ ที่มำของรำคำเสนอซือ้มำจำกกำรพิจำรณำในหลำยปัจจัย เช่น รำคำตลำดในช่วงที่ผ่ำนมำของกิจกำร 
มูลค่ำทำงบัญชี และงบกำรเงินของกิจกำร รวมถึงพิจำรณำ อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำทำงบัญชี 
เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นๆ ในตลำดหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกนั 

6.2 ราคาสูงสุดที่ ผู้ท าค าเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นค าเสนอ
ซือ้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

- ไมม่ี - 

7. การได้หุ้นก่อนการท าค าเสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการเสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ) 

- ไมม่ี – 
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8. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีกำรยกเลกิค ำเสนอซือ้ ตำมที่ระบไุว้ในเง่ือนไขในสว่นท่ี 1 ข้อ 9 ผู้ท ำค ำเสนอซือ้จะสง่หนงัสอืแจ้งกำรยกเลิก
ค ำเสนอซือ้พร้อมเหตผุลไปยงัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจกำร และผู้ ถือหุ้นของกิจกำรทกุรำยที่มีช่ือปรำกฏ
ตำมรำยช่ือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นลำ่สดุภำยในวนัท ำกำรหลงัพ้นก ำหนดที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจ้งทกัท้วงเหตแุห่ง
กำรยกเลกิตอ่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ (ส ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถแจ้งทกัท้วงเหตแุหง่กำรยกเลิกต่อผู้ท ำค ำเสนอซือ้ได้ภำยใน 
3 วนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต.ได้รับแจ้งเหต)ุ 

จำกนัน้ให้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ด ำเนินกำรดงันี ้

8.1  กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script) 

ในกรณีที่มีกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยโดยผู้แสดงเจตนำขำยสำมำรถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่ส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ตำมที่
อยูใ่นข้อ 1.3.1 ตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำร นบัแตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผู้ท ำค ำเสนอซือ้
แจ้งกำรยกเลกิ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นใบหุ้น เนื่องจำกตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องน ำใบหุ้นไปตรวจสอบควำม
ถกูต้องที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในช่วง 2 วนัท ำกำรก่อนสิน้สดุระยะเวลำรับซือ้ โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
แปลงใบหุ้นให้อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น ดงันัน้กำรขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนำขำยต้องปฎิบตัิตำมขัน้ตอนที่
ตวัแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ก ำหนด โดยผู้แสดงเจตนำต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรคืนใบหุ้นทัง้หมด 
และขัน้ตอนในกำรออกใบหุ้น ใช้เวลำอยำ่งน้อย 14 วนั หรือตำมแตเ่ง่ือนไขที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด 

8.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR 

ตัวแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรคืนหลักทรัพย์ผ่ำนศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อฝำกเข้ำบริษัท
หลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนำขำยระบไุว้ในแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีผู้ท ำค ำ
เสนอซือ้ยกเลกิค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

หมำยเหต:ุ  กำรรับคืนหุ้นเป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตำมลกัษณะของหลกัทรัพย์ที่น ำมำเสนอขำย ผู้แสดง
 เจตนำขำยจะเปลีย่นแปลงลกัษณะของหลกัทรัพย์ไมไ่ด้ 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงนิในการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วธีิตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์ม 

(1) ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

(2) แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

(3) หนงัสือมอบอ านาจเพ่ือการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

(4) แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขาย  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ดังนี ้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

1.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 หรือ 

1.2 ในกรณีเป็นผู้ เยำว์ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ปกครอง 
 (บิดำและมำรดำหรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) ส ำเนำบัตรประชำชนของ
 ผู้ เยำว์ (ถ้ำมี) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมลงลำยมือ
 ช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาตไิทย 

 ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำง พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

3) นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในไทย 

3.1 ส ำเนำหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน 
 ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
 ถูก ต้อง  โดย ผู้ มี อ ำนำจลง ลำยมือ ช่ือผูกพัน นิติบุคคล นั น้  แล ะ
 ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

3.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรือ 2) ตำมแต่กรณีของผู้ มีอ ำนำจ 

 ลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคลท่ีได้ลงลำยมือช่ือในเอกสำรตำมข้อ 3.1

 พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.3 กรณีท่ีเป็นสว่นรำชกำร องค์กรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืน
 ของรัฐ จะต้องแนบหนงัสือรำชกำรท่ีมีค ำสัง่/มตใิห้ท ำธุรกรรม หรือหนงัสือ
 แตง่ตัง้หรือหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม 

3.4 กรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มสัยิด ศำลเจ้ำ และนิติบุคคลอ่ืน
 ในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรท ำ
 ธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนงัสือแสดงกำรจดทะเบียนจำก
 หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง หนังสือแต่งตัง้หรือหนังสือมอบอ ำนำจในกำรท ำ
 ธุรกรรม และเอกสำรหลกัฐำนกำรได้รับกำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
 (ถ้ำมี) 

 

4) นิตบุิคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย 

4.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 
 หนังสือรับรองท่ีออกโดยเจ้ำหน้ำท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของ
 ประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิล ำเนำซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้ มีอ ำนำจ 

 ลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรือ
 เง่ือนไขในกำรลงลำยมือช่ือผกูพนันิตบิคุคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อน 

 วนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 โดยผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญั
 ของ บริษัท (ถ้ำมี) และ 

4.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) และ 2) ตำมแต่กรณี ของผู้ มีอ ำนำจ 

 ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรองในเอกสำรตำมข้อ 
 4.1  พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 ส ำเนำเอกสำรประกอบตำมข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือ
โดยเจ้ำหน้ำท่ี Notary Public พร้อมตรำประทบัของเจ้ำหน้ำท่ี Notary Public 
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสถำนฑูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ี
เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัสดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้  

5) นิตบุิคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย และมิได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญา
ภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศท่ีอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเร่ืองการ 

หักภาษี ณ ท่ีจ่าย จากการขายหุ้นสามัญท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย ผู้แสดง
เจตนำขำยต้องกรอกรำยละเอียดของต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีน ำมำเสนอขำยใน
แบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ท่ีน ำมำเสนอขำย หำกผู้ แสดงเจตนำขำยมิได้
แจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะท ำกำรหกั
ภำษี ณ ท่ีจ่ำย โดยค ำนวณจำกเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ทัง้จ ำนวนท่ีผู้แสดงเจตนำ
ขำยจะได้รับ  

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน: 
1. หนงัสือมอบอ ำนำจ พร้อมตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท แล้วแตก่รณี 

2. หลกัฐำนแสดงตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจตำมท่ีระบขุ้ำงต้นใน
ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแตก่รณี) 

 
  

ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 

เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลกูค้ำ ฝ่ำยปฏิบตักิำรหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั 

48/8 อำคำรทสิโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690 

 หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทำ่นมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์และมีหลกัทรัพย์ท่ีจะขำยฝำกอยู่เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ให้บริกำร 

รวบรวมเอกสำรเพ่ือย่ืนให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั 

กรณีส่งมอบใบหุ้น และกรณีท่ีฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 ควรน าส่งเอกสารทัง้หมด 

ล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้  
ทัง้นี ้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารตอบรับการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ 

  

เอกสารแนบ 2(1) 
ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

ผู้ถือหลักทรัพย์  
บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

กรอกข้อความในแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

(เอกสารแนบ 2(2)) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน  

กรณีใบหุ้น: ลงลำยมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น (พร้อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมท่ีระบดุ้ำนลำ่งจ ำนวน 2 ชดุ) 
กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless): ให้ผู้แสดงเจตนำขำยแนบเอกสำรหลกัฐำนกำรโอนหุ้นท่ีเสนอขำยเข้ำบญัชี “ทสิโก้เพ่ือเทนเดอร์” เลขท่ี
บญัชี 002-000000015-5 (พร้อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมท่ีระบดุ้ำนลำ่ง จ ำนวน 1 ชดุ) 
กรณีท่ีฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600: ให้ผู้แสดงเจตนำขำยแนบแบบ ศรท-403 (ตำม
เอกสำรแนบ 6) (พร้อมแนบเอกสำรแสดงตนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมท่ีระบดุ้ำนลำ่งจ ำนวน 2 ชดุ) 
 

 



แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี       วนัท่ี      

   เรียน บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และบริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”) 
ข้ำพเจ้ำ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”)(นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ)                                                                                                  สญัชำต ิ                            
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน / สถำนท่ีตัง้บริษัท เลขท่ี                  อำคำร                               ซอย                               ถนน                                ต ำบล/แขวง   
อ ำเภอ/เขต                                     จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์                     โทรศพัท์                               E-mail addresses     

ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้  เหมือนกบัท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน / สถำนท่ีตัง้บริษัท  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ                                           
  

วนั/เดือน/ปีเกิด / วนัจดทะเบียนนิตบิคุคล                        อำชีพ/ ประเภทกิจกำร                                        เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี (13 หลกั)   

สถำนท่ีตัง้ทีท่ ำงำน (โปรดระบช่ืุอและท่ีอยู)่                                                                                                        
กรณีเป็นคนตำ่งด้ำวโปรดระบ ุ(1) ท่ีอยู่ในประเทศเจ้ำของสญัชำต ิ                                                                                                                                                      
และ (2) ท่ีอยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย                                                      
โปรดระบปุระเภทผู้แสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ 

    บคุคลธรรมดำสญัชำตไิทย               บตัรประจ ำตวัประชำชน เลขท่ี       

    บคุคลธรรมดำท่ีไม่ได้มีสญัชำตไิทย  ใบตำ่งด้ำว/หนงัสือเดนิทำง/เลขบตัรประจ ำตวั เลขท่ี                                                    

    นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในไทย           เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี  

    นิตบิคุคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย   เลขทะเบียนบริษัท เลขท่ี                                                                                  

ข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะขำยหุ้นสำมญัของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน                          หุ้น (                                                     ) 

ในรำคำหุ้นละ 3.10 บำท (สำมบำทสบิสตำงค์) โดยข้ำพเจ้ำมีภำระในกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำยร้อยละ 0.25 ของรำคำท่ีเสนอขำย และคำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ร้อย
ละ 7.0 ของคำ่ธรรมเนียมในกำรเสนอขำย ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำจะได้รับเงินจำกกำรขำยสทุธิก่อนหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ถ้ำมี) หุ้นละ 3.0917 บำท (สำมจดุศนูย์เก้ำหนึง่เจ็ดบำท) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้                                           บำท (                                                                                                                      ) *จ ำนวนเงินคำ่ขำยสทุธิท่ีค ำนวณ
ได้ ให้ปัดเศษเป็นจ ำนวนเงินท่ีมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยในกรณีท่ีทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 มีคำ่มำกกว่ำ หรือเทำ่กบั 5 จะปัดขึน้ แตถ้่ำน้อยกว่ำ 5 จะปัดลง* 
ข้ำพเจ้ำได้ศกึษำข้อมลู เง่ือนไข และข้อก ำหนดอย่ำงครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบตัติำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทกุประกำร และจะไม่ท ำกำรเพกิ
ถอนกำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้นแตเ่ป็นกำรปฏิเสธตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดท่ีระบใุนค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ โดยวนัสดุท้ำยท่ีข้ำพเจ้ำสำมำรถ
ยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยได้คือภำยในวนัท ำกำรท่ี 20 ของระยะเวลำรับซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และสง่มอบหุ้นสามญัของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกลา่วข้างลา่งนี ้
รวมทัง้การรับช าระราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์แทนข้าพเจ้า   

  กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น”   กรณีโอนผ่ำนศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ จ ำนวนหุ้น ช่ือผู้ ถือหุ้น เลขท่ีใบหุ้น เลขท่ีเอกสำรกำรโอน วนัท่ีโอน เลขท่ีสมำชิกผู้ โอน 

                                                                                            

      

รวมทัง้สิน้ (หุ้น)  

พร้อมกันนี  ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบใบหุ้นท่ีสลกัหลังแล้ว และ/หรือ หลักฐำนแสดงกำรโอนหลักทรัพย์ผ่ำน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) เข้ำบญัชี “ทิสโก้เพื่อเทนเดอร์” (“TISCO FOR TENDER”) เลขท่ีบัญชี 002-000000015-5 และเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยท่ีได้ระบุในค ำเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ ตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดท่ีระบใุนค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ และข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะปฏิบตัติำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทกุประกำร 

วธีิการรับเงนิค่าขายหลักทรัพย์ (เลือกข้อใดเพียงข้อหนึง่) 
 ข้ำพเจ้ำประสงค์จะมำรับเช็คช ำระคำ่หุ้นสำมญัด้วยตนเอง ท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

 ข้ำพเจ้ำประสงค์จะให้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จดัสง่เช็คช ำระคำ่หุ้นสำมญั ให้ข้ำพเจ้ำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้ข้ำงต้น 

 ข้ำพเจ้ำประสงค์จะให้ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์โอนเงินช ำระคำ่หุ้นสำมญัเข้ำบญัชีของข้ำพเจ้ำท่ีมีอยู่กบัธนำคำร 

    บมจ. ธนำคำรทสิโก้      บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ      บมจ. ธนำคำรกรุงไทย      บมจ. ธนำคำรกสกิรไทย     บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์  
      สำขำ                                                 ประเภทบญัชี    ออมทรัพย์       กระแสรำยวนั      เลขท่ีบญัชี     

(ช่ือเจ้ำของบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผู้แสดงเจตนำขำยและแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำท่ีระบช่ืุอเจ้ำของบญัชีและเลขท่ีบญัชี หรือส ำเนำ Statement 

ของบญัชีกระแสรำยวนัท่ีระบช่ืุอเจ้ำของบญัชี พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องบนหน้ำท่ีระบช่ืุอเจ้ำของบญัชี)  
ในกรณีท่ีจ ำนวนเงินท่ีจะได้รับจำกกำรเสนอขำย ตัง้แต ่100,000 บำทขึน้ไป หำกผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง*ไม่ใช่ผู้แสดงเจตนำขำย โปรดระบ ุ          

    *ผู้ที่ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรม หรือบุคคลที่ผู้เจตนาขายท า
ธุรกรรมแทน รวมถึงบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคล หรือผู้ที่มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงดงักล่าว 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหุ้นสำมญัท่ีได้น ำมำเสนอขำยปรำศจำกภำระผกูพนัใด ๆ และรับทรำบว่ำแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ได้โอน
หุ้นสำมญัเข้ำบญัชีส ำหรับกำรรับซือ้หลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 

              ลงช่ือ                                                                          ผู้แสดงเจตนำขำย 

           (                                                                       ) 

ในฐำนะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผู้ รับมอบอ ำนำจผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนของ                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                           เลขท่ีใบรับ                        วนัท่ี     

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด ในฐำนะตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ บริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน) พร้อมกับ
หลักฐำน  ใบหุ้นสำมัญ จ ำนวนรวม…………………………….หุ้น  กำรโอนหุ้นผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จ ำนวนรวม……………………………..หุ้น จำก  

(นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ)                                                                                                                                                         ไว้เรียบร้อยแล้ว  

 โดยผู้แสดงเจตนำขำยแจ้งควำมประสงคข์อรับเงินโดย 

 รับเช็คด้วยตนเอง ท่ีส ำนกังำนของตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์   จดัสง่เช็คช ำระคำ่หุ้นสำมญั ให้ผู้แสดงเจตนำขำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมท่ีอยูข้่ำงต้น 

  รับโอนเงินเข้ำบญัชีของผู้แสดงเจตนำขำยท่ีมีอยู่กบัธนำคำร 

    บมจ. ธนำคำรทสิโก้      บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ       บมจ. ธนำคำรกรุงไทย      บมจ. ธนำคำรกสกิรไทย     บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

สำขำ                                                ประเภทบญัชี          ออมทรัพย์       กระแสรำยวนั      เลขท่ีบญัชี                           

     ลงช่ือ                                                                                ผู้ รับ 

(                                                              )                                                                                                       
รำยละเอียดเพ่ิมเติมกรุณำติดต่อ เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลกูค้ำ ฝ่ำยปฏิบติักำรหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั  

48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศพัท์ 02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690 

เอกสารแนบ 2(2) 

หลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 



 
 

หนังสือมอบอ านาจ 

  

เขียนที่ ................................................................. 
วนัท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ……........ 

 

โดยหนงัสอืฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำ  …………………………………...........................................……..........................................  
อำย.ุ.............ปี สญัชำติ....................หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั) ..................................หมำยเลขโทรศพัท์ ........................ 
ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน................................................................................................................................................................. 
ขอมอบอ ำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)...............……….............................................................................................................. 
อำย.ุ.............ปี สญัชำติ....................หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั) ..................................หมำยเลขโทรศพัท์.................... .... 
ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เหมือนกับที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... ........................................... 
.................................................................. .............................................................................................. ................  
เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกำร 

 ขำย โอน และส่งมอบหุ้นสำมัญของบริษัท มั่นคงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน) ของข้ำพเจ้ำให้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด 
(มหำชน) 

 รับเช็คช ำระคำ่หุ้นสำมญัที่ส ำนกังำนตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์ 

โดยด ำเนินกำรผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั รวมตลอดจนกำรกระท ำใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรนีแ้ทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จสิน้ 

กำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำภำยในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี  ้ให้มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำ  

ได้กระท ำด้วยตนเองทกุประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรนี ้ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำ (ถ้ำมี) ไว้ตอ่หน้ำพยำนเป็นส ำคญั 

 

 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้มอบอ ำนำจ 

( ..................................................... ) 

 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

        ( ..................................................... ) 

 

ลงช่ือ .......................................................... พยำน 

 ( .................................................... ) 

 

ลงช่ือ ................................................... พยำน 

         ( .................................................... ) 

 

 

 

หมำยเหต ุ (1) โปรดแนบเอกสำรตำมที่แจ้งไว้ในเอกสำรแนบ 2(1) ขัน้ตอนกำรตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 (2) กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรแทน โดย 

(2.1) มอบอ ำนำจ 1 ธุรกรรม ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

(2.2) มอบอ ำนำจมำกกวำ่ 1 ธุรกรรม ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท  
  

ตดิอำกร 

แสตมป์ 

10 บำท/30 บำท 

เอกสารแนบ 2(3) 



 

แบบแจ้งต้นทนุของหลักทรัพย์ที่น ามาเสนอขาย 

(ส ำหรับผู้แสดงเจตนำขำยเป็นนิติบคุคลที่ไมใ่ชส่ญัชำติไทยซึง่มิได้ประกอบกิจกำรในประเทศไทยและมิได้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัแหง่
อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัแหง่อนสุญัญำภำษีซ้อนกบัประเทศไทย แตมิ่ได้มีข้อยกเว้นเร่ืองกำรหกั

ภำษี ณ ที่จำ่ยจำกกำรขำยหุ้นสำมญัทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย) 

 วนัท่ี ……………………………………………………….… 

เรียน บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”)  และ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”)  

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ..................……………………………………………………………สญัชำติ.......................................... 
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี (ถ้ำมี) ............................................................. ......................................... ได้ตกลงขำยหุ้นสำมญัของ
บริษัท มั่นคงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน)  จ ำนวน .........................................................  หุ้ น ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ  

บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) นัน้ โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมลูรำคำต้นทนุของหุ้นสำมญัที่น ำมำเสนอขำยในครัง้นี ้เพื่อ
เป็นหลกัฐำนกำรประกอบกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ดงันี ้ 

เลขที่ใบหุ้น/ 

เลขที่ใบโอน (วันที่โอน) ชื่อผู้ถอืหุ้นตามทะเบียน จ านวนหุ้น ต้นทุนหุ้นละ (บาท) 

……………………………
………………………

………………………………………………
……

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

………………………
………………………………………………

……
…………………… …………………………

………………………………………………………
………………………

………………………………………………
……

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

………………………
………………………………………………

……
…………………… …………………………

………………………………………………………
………………………

………………………………………………
……

…………………… …………………………
…………………………รวมทัง้สิน้ …………………… …………………… 

พร้อมนี ้ข้ำพเจ้ำได้แนบ..............................................................................................................รวม......................ฉบบั 
เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุของหุ้นสำมญัของข้ำพเจ้ำ ประกอบกำรหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่รำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้นถกูต้องตรงตำมควำมเป็นจริงทกุประกำร  

 

 ลงช่ือ …………………………………………………… ผู้แสดงเจตนำขำย 

  ( …………………………………………........... ) 

 

หมำยเหต ุ   หำกผู้แสดงเจตนำขำยซึง่เป็นนิติบคุคลที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในไทยมิได้ระบรุำคำต้นทนุ และมิได้แนบหลกัฐำนแสดงรำคำต้นทนุมำพร้อมกับแบบ
แจ้งต้นทนุของหุ้นที่น ำมำเสนอขำย ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะหกัภำษี ณ ที่จำ่ย โดยคิดค ำนวณภำษีจำกจ ำนวนเงินคำ่ขำยหุ้นทัง้จ ำนวน
ที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ 

เอกสารแนบ 2(4) 



  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

วธีิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม 

(1) ขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

(2) แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

(3) หนงัสือมอบอ านาจเพ่ือการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนบเอกสารประกอบตามแต่กรณี ดังนี ้ 
1) บุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 

1.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง หรือ 

1.2 ในกรณีเป็นผู้ เยำว์ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำหรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) ส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้ เยำว์ (ถ้ำมี) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีผู้ เยำว์อำศยั
อยู่ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาตไิทย 

 ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

3) นิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในไทย 

3.1 ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชย์ไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวันสุดท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถ้ำมี) และ 

3.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรือ 2) ตำมแต่กรณีของผู้ มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลท่ีได้ลงลำยมือช่ือในเอกสำรตำมข้อ 3.1 

พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.3 กรณีท่ีเป็นส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ จะต้องแนบหนงัสือรำชกำรท่ีมีค ำสัง่/มติให้ท ำ
ธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตัง้หรือหนังสือมอบอ ำนำจในกำรท ำ
ธุรกรรม 

3.4 กรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มลูนิธิ สมำคม วดั มสัยิด ศำลเจ้ำ และนิตบิคุคล
อ่ืนในลกัษณะเดียวกนั จะต้องแนบหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำร
ท ำธุรกรรม/รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร หนังสือแสดงกำรจด
ทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง หนงัสือแต่งตัง้หรือหนังสือมอบ
อ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม และเอกสำรหลกัฐำนกำรได้รับกำรยกเว้น
กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย (ถ้ำมี) 

 

4)นิตบุิคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย 

4.1 ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือ
รับรองท่ีออกโดยเจ้ำหน้ำท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติ
บุ ค ค ล มี ภู มิ ล ำ เ น ำ ซึ่ ง รั บ ร อ ง ถึ ง ช่ื อ นิ ติ บุ ค ค ล  ช่ื อ ผู้ มี อ ำ น ำ จ 

ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคล ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเง่ือนไข
ในกำรลงลำยมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้
มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
(ถ้ำมี) และ 

4.2 ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) และ 2) ตำมแต่กรณี ของผู้ มีอ ำนำจ 

ลงลำยมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรองในเอกสำรตำมข้อ 4.1 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

 ส ำเนำเอกสำรประกอบตำมข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดย
เจ้ำหน้ำท่ี Notary Public พร้อมตรำประทบัของเจ้ำหน้ำท่ี Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสถำนฑูตไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสำร
ดงักล่ำวได้จดัท ำ กำรรับรองเอกสำรข้ำงต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
สดุท้ำยของระยะเวลำรับซือ้  

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน: 
1. หนงัสือมอบอ ำนำจ พร้อมตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท (เอกสำรแนบ 3(3)) 

2. หลกัฐำนแสดงตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจตำมท่ีระบขุ้ำงต้นในข้อ 
1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแตก่รณี) 

 
หมายเหตุ: 
1. ตวัแทนในกำรรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนหลกัทรัพย์ให้ผู้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำ

ขำยตำมลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ท่ีผู้ ถือ
หลกัทรัพย์น ำมำเสนอขำยเท่ำนัน้ ผู้ ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถ
เปล่ียนแปลงแบบกำรรับหลกัทรัพย์คืนได้ ทัง้นี ้บญัชีผู้ รับโอนหลกัทรัพย์ท่ีโอน
ผ่ำนระบบของศนูย์รับฝำก (Scripless) จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้ยกเลิกกำร
แสดงเจตนำขำย และต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุ้นรำยกำรละ 100 บำท  

2. กำรขอยกเลกิจะต้องขอยกเลิกทัง้จ ำนวนท่ีน ำมำเสนอขำย ในแบบตอบรับค ำ
เสนอซือ้ แตล่ะฉบบั 

 

 

ย่ืนเอกสารทัง้หมดท่ี 

เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลกูค้ำ ฝ่ำยปฏิบตักิำรหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั 
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ขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

กรอกข้อความในแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 3(2)) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมทัง้แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

เอกสารแนบ 3(1) 

ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือ NVDR 

บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

ย่ืนเอกสำรทัง้หมดภำยในวนัท ำกำรท่ี 20 ของระยะเวลำรับซือ้ ซึง่ตรง
กบัวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 



แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

 แบบค ำขอยกเลิกเลขที่.....................................                         
 วนัที่ ..............................................................                         
เรียน บริษัท ฟินนัซำ่ จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์”) 
สิ่งที่สง่มำด้วย หลกัฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืน ๆ/บริษัท)     

ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................................................  
โทรศัพท์.......................................... ......ซึ่งได้แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมญัของบริษัท มั่นคงเคหะกำร จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ จ ำนวน
........................................หุ้น ปรำกฏรำยละเอียดตำมแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์เลขที่                                       
ฉบบัลงวนัที่................................................ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมญัของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกดั (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำขอรับหุ้นสำมญัคืน โดยขอรับคืนในรูปแบบ และ/หรือ ลกัษณะเดียวกบัที่น ำมำเสนอขำย 

   กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น  

ข้ำพเจ้ำประสงค์จะมำรับใบหุ้นด้วยตนเอง ที่บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่แจ้งยกเลิกกำรแสดงเจตนำ
ขำยหลกัทรัพย์ 

      กรณีขอรับคืนเป็น Scripless หรือ NVDR  

 โดยให้น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของข้ำพเจ้ำ  
เลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์...................................................................บริษัท........................................................... 
เลขที่สมำชิกผู้ฝำก......................................................................................................................................................  

พร้อมกันนีข้้าพเจ้าได้แนบเงนิสด 100 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์มาแล้ว 

ทัง้นี ้ ตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรส่งคืนใบหุ้นหรือโอนหุ้นสำมัญเข้ำบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวันที่ 
ผู้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผู้ รับมอบอ ำนำจยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

  ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรับเง่ือนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำกำรขำยหลกัทรัพย์ และกำรรับหุ้นสำมญัคืนข้ำงต้นทกุประกำร 

ลงช่ือ                                                                 ผู้ขอยกเลิก 

 (                                                               )  

ในฐำนะตวัแทนโดยชอบธรรม/ผู้ รับมอบอ ำนำจ ผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนของ                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลกิการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

 แบบค ำขอยกเลกิเลขท่ี      

  วนัท่ี   

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด ในฐำนะตวัแทนรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท มัน่คงเคหะกำร จ ำกัด 
(มหำชน) และหลกัฐำนแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์จำก (นำย /นำง /นำงสำว /อ่ืนๆ / บริษัท)...........................................................................ไว้เรียบร้อย
แล้ว จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีขอยกเลกิ                                           หุ้น พร้อมหลกัฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ เลขท่ี............................................
ฉบบัลงวนัท่ี................................................ 
หลกัทรัพย์ท่ีท ำกำรยกเลกิจะโอนกลบัโดยวิธี  
 กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น มำรับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีแจ้งยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ 

 กรณีขอรับคืนเป็น Scripless หรือ NVDR โดยให้น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
ข้ำพเจ้ำ เลขท่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์...................................................................บริษัท................................................................................................
เลขท่ีสมำชิกผู้ฝำก.......................................................................................................................................................................................................  
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ำกดั จะโอนหุ้นสำมญัเข้ำบญัชีข้ำงต้นภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีได้รับแบบค ำขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์  

 ลงช่ือ                                                                                                   ผู้ รับ 

                 (                                                                                                 ) 

 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมกรุณำติดต่อ เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลกูค้ำ ฝ่ำยปฏิบติักำรหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั  
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เอกสารแนบ 3(2) 



หนังสือมอบอ านาจ 

(ส ำหรับกำรขอยกเลกิกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์) 
  

เขียนที่ ................................................................. 
วนัท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ……........ 

โดยหนงัสอืฉบบันี ้ข้ำพเจ้ำ……………………………...........................................……..........................................  
อำย.ุ.........ปี สญัชำติ.............หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั) ..................................หมำยเลขโทรศพัท์……......…........ 
ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน....................................................................................................................................................... 
ขอมอบอ ำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)...............………...................................................................................................... 
อำย.ุ.........ปี สญัชำติ.............หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั) ..................................หมำยเลขโทรศพัท์......................... 
ที่อยูต่ำมทะเบียนบ้ำน........................................................................................................................................................ 
ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้  เหมือนกบัท่ีอยูต่ำมทะเบียนบ้ำน  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริษัท มั่นคงเคหะกำร จ ำกัด 
(มหำชน) ที่ข้ำพเจ้ำได้เสนอขำยให้แก่ บริษัท ฟินนัซ่ำ จ ำกดั (มหำชน) รวมตลอดจนกำรกระท ำใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรนีแ้ทน
ข้ำพเจ้ำจนเสร็จสิน้ 

กำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำภำยในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี ้ให้มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำ  

ได้กระท ำด้วยตนเองทกุประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรนี ้ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำ (ถ้ำมี) ไว้ต่อหน้ำพยำนเป็น
ส ำคญั 

 

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้มอบอ ำนำจ 

 ( .................................................................... ) 

 

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

        ( .................................................................... ) 

 

ลงช่ือ ...................................................................... พยำน 

        ( .................................................................... ) 

 

ลงช่ือ ...................................................................... พยำน 

        ( .................................................................... ) 

 

หมำยเหต ุ โปรดแนบเอกสำรตำมที่แจ้งไว้ในเอกสำรแนบ 3(1) ขัน้ตอนยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

ติดอำกร
แสตมป์     
10 บำท 

เอกสารแนบ 3(3) 



  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

วธีิตอบรับค าเสนอซือ้และแบบฟอร์มส าหรับ NVDR 

(1) ขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส าหรับ NVDR 

(2) แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส าหรับ NVDR 

(3) หนงัสือมอบอ านาจเพ่ือการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ส าหรับ NVDR 

(4) แบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขายส าหรับ NVDR  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

A certified true copy of a valid foreign certificate or passport 

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). 

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 

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   

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(1) 

NVDR Holder of  

M.K. Real Estate Development Public Company Limited 

Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form 

(Appendix 4(2)) 

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR 

Advise broker to transfer the Scripless NVDR shares to the following account 

“TISCO FOR TENDER” Account No. 002-000000015-5 



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 

 ( ….…………………………………………… )          ( …...………………………………………… ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

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          Kasikorn Bank      Siam Commercial Bank 

Branch  .....................................................  Type of Account   Savings   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  

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt  

 

Appendix 4(2) 



  

   Power of Attorney 

 (for Tender Offer Acceptance) 

 
 

 

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. 

Affix  

Stamp Duty 

Baht 10 /  

Baht 30 

Appendix 4(3) 



  

 

 

                      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 

 

Appendix 4(4) 



  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ 

 

 

  



                                                         �

 

แบบคาํขอแก้ไขข้อมลูผูถื้อหลกัทรพัย ์
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������วนัที�.......................................................      
          ขา้พเจา้...................................................................................................................................................................................
บตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคเลขที�..…................................................................................มคีวามประสงค์
ขอใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บรษิทั ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงันี4 

� การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื�อบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณทีี�ท่านฝากหลกัทรพัย ์   
    ไวก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของท่านโดยตรง 
� ที�อยู่สาํหรบัการส่งเอกสารควรเป็นที�อยู่ที�สะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณยีล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุที�อยู่เป็นตูไ้ปรษณยีต์ามที�กรมพฒันา 
    ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์กาํหนดไว ้ 
          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามที�ระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึ4นแก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ  
อนัเนื�องมาจากการดาํเนินการตามรายการที�ระบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายที�เกดิขึ4นและชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั  
ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น  
 

  ลงชื�อ ..........................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            

          (.........................................................................)  โทรศพัท.์..........................................................…. 

กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอาํนาจให้บคุคลอื�นดาํเนินการแทน ต้องลงลายมือชื�อในช่องลงชื�อผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอาํนาจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอํานาจให.้.....................................................................................ดําเนินการยื�นแบบคาํขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
ลงชื�อ...............................................................ผูม้อบอํานาจ    ลงชื�อ..........................................................ผูร้บัมอบอํานาจ                            
        (.............................................................)                         (………………………..…………….…..) โทรศพัท.์..................................................          
 

ประเภทข้อมลู ระบขุ้อมลูเดิม (ก่อนแก้ไข)       ระบขุ้อมลูใหม่ที�ต้องการแก้ไข 

����   คาํนําหน้าชื�อ   � � 
����   ชื�อ – นามสกลุ                          � � 
����   ที�อยู่ในการติดต่อ � � 

  
  
  

����  ที�อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ 

      และเอกสารเชิญประชุม   

      (Principal address)  
      เมื�อมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

����   ใชท้ี�อยู่ซึ�งแจง้เปลี�ยนแปลงใหม่ขา้งตน้ 

����   ระบุที�อยู่*   .........................................................................................................................       
...............................................................................................................................................  
* ซึ�งเป็นที�อยูต่ามหน้าทะเบยีนที�ไดแ้จง้ไวก้บั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน)   
   จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

����    รหสัไปรษณีย ์                         � � 
����    โทรศพัท์บ้าน/ ที�ทาํงาน                     � � 
����    โทรศพัท์เคลื�อนที�/ โทรสาร                    � � 
����    อีเมล (email)   อเีมลในการรบัแจง้ผลการ 

        แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์

� � 

����    อื�นๆ ……………….……………….  � � 

สําหรบัเจา้หน้าที� 
วนัที�…....................................เลขที�รายการ....................................ผูต้รวจรบั........................ 

����ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ลว้ 
             ลงชื�อ.................................................เจา้หน้าที��

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบคาํขอฯ � 

 ศรทG301        

อากรแสตมป์   
10  บาท 



                                                         �

 

 

 

 

1. แบบคาํขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์ที�กรอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื�อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณเีปลี�ยน คาํนําหน้าชื�อ/ชื�อRสกุล โปรดแนบ  
   �  เอกสารการเปลี�ยน คาํนําหน้า, ชื�อตวั, ชื�อสกุล, ใบสาํคญัการสมรส, ใบสาํคญัการหย่า แลว้แต่กรณ ี  
  �  ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื�อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบคาํขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื�อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่
       (ชื�อสกุลใหมต่ามที�ขอแกไ้ข) 
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณบุีคคลประเภทอื�น ๆ สอบถามขอ้มลูไดท้ี� SET Contact Center  0 2009 9999  

    

ประเภทบคุคล  เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื�อGสกลุ เอกสารประกอบการแก้ไขอื�น ๆ   

บคุคลธรรมดา 

G สญัชาติไทย 
 R บตัรประจาํตวัประชาชน ฉบบัจริง* และสาํเนา  ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
   เจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอายุ) 
* กรณไีมส่ามารถแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาดาํเนินการทาง
ไปรษณยี ์ โปรดแนบ   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ 
หนงัสอืรบัรองสาํเนารายการเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชนที�ออกโดยสาํนกังานเขต/อําเภอ 
ฉบบัจริง (อายุไมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) 

R  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   
   ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   โดยเจา้ของบตัร  (บตัรไมห่มดอายุ) 
   

บคุคลธรรมดา  

G สญัชาติอื�น  
R ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ฉบบัจริง*  และสาํเนา   ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย   
   เจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)  
* กรณไีมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื ส่งเอกสารมาดาํเนินการทางไปรษณยี ์
G สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที� Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของสาํเนาหนงัสอื 
  เดนิทางและใหส้ถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยรบัรองลายมอืชื�อและตราประทบัของเจา้หน้าที�   
   Notary Public ดว้ย  
� การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัที�ยื�นแบบคาํขอต่อนายทะเบยีน 

R สาํเนาใบต่างดา้ว/สาํเนาหนงัสอื 
   เดนิทาง ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนา   
   ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 
   (เอกสารไมห่มดอายุ) 

���

นิติบคุคล 

G สญัชาติไทย  

1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึ�งออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื�อรบัรองโดยกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันติบุิคคลนั 4น 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันติบุิคคล ลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนา   
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  (เอกสารไมห่มดอายุ)  

นิติบคุคล 

G สญัชาติอื�น 

1. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการที�มอีํานาจของประเทศซึ�งนติบุิคคลนั 4นมภีมูลิาํเนา 
2. สาํเนาหนงัสอืรบัรองรายชื�อกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลพรอ้มดว้ยเงื�อนไขหรอือํานาจในการลงนามผกูพนั และที�ตั 4ง 
    สาํนกังานใหญ่ซึ�งออกโดยเจา้หน้าที�ของนิตบุิคคลนั 4น�หรอืหน่วยงานราชการที�มอีํานาจของประเทศที�นติบุิคคลนั 4นมภีมูลิาํเนา 
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนั 4นซึ�งรบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของ 
    เอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัทาํหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศตอ้งดาํเนินการ ดงันี4 
1. ใหเ้จา้หน้าที� Notary Public หรอืหน่วยงานราชการที�มอีํานาจในประเทศที�ไดจ้ดัทาํเอกสารหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ทาํการรบัรอง 
    ลายมอืชื�อผูจ้ดัทาํหรอืผูใ้หค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสารนั 4น และประทบัตราเจา้หน้าที� Notary Public หรอืหน่วยงานราชการ 
    นั 4นดว้ย 
2. ใหส้ถานทตูไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที�ไดจ้ดัทาํเอกสาร หรอืรบัรองความถูกตอ้งรบัรองลายมอืชื�อและตราประทบัของเจา้หน้าที�   
    Notary Public หรอืหน่วยงานราชการที�ม ีอํานาจตามขอ้ 1. ดว้ย  
� การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัที�ยื�นแบบคาํขอต่อนายทะเบยีน 

��เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ 



  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

 

แบบค าขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับ
สมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย์ 

  



 

 

แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์

ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์                                                                                                                                                                                                                            
           
      ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
จ ำนวน             หน่วย/หุ้น  ตวัอกัษร        หน่วย/หุ้น ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 
 
           จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
          จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชี บริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  
  

 

• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 

 

        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 

 

        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 

 

        

 

 

 

 ลงช่ือ       ผูถ้ือหลกัทรพัย ์   
                                                                                                                                                                  
       (      )   
 

 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์     
สญัชาต ิ          อาชพี          บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที่                    
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                            
รหสัไปรษณยี ์         โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทเ์คลื่อนที ่                
โทรศพัทท์ีท่ างาน   โทรสาร    อเีมล      

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ(หากท่านตอบว่า “ใช”่ ในข้อใดข้อหน่ึง แสดงว่าท่านเป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                          ใช ่         ไมใ่ช ่

2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                      ใช ่        ไมใ่ช ่

3.มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                       ใช ่         ไมใ่ช ่

ส ำหรบันิติบคุคล 

.เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช่”โปรดกรอก W-9)                                                     ใช่            ไมใ่ช ่

.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท ⃝ PFFI, ⃝ RDCFFI)                             ใช่            ไมใ่ช่                
  หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนิตบุิคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                             ใช ่             ไมใ่ช่                      
  หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีลา่สุด(หาก “ใช่” โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ 
ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้

          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 

                    
                                                                   ลงช่ือ          ผูถ้ือหลกัทรพัย ์

                                     (      ) 
           

 ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                 
      ขา้พเจา้        สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที ่  ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแล้ว
และขอรบัรองว่ารายการโอน/รบัโอนตามที่ได้ระบุดงักล่าวขา้งต้นเป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการที่ระบุไวข้า้งต้นขา้พเจา้ ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จนครบถว้น 

 

                   
                                                                                            ลงช่ือ       ผูมี้อ ำนำจ 

               (      )                                                                                                                                                                         
 

ศรท- 0  

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 

วนัท่ี   

เลขท่ีรำยกำร   

ผูต้รวจรบั      

 

 เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอ   



 

 

 

 

 

 

1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

2. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่าง
ของแบบค าขอฯ  

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 

- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร (บตัรไมห่มดอาย)ุ 

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)   

นิติบคุคล 

- สญัชำติไทย  
1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ  ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                          

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้ มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคลนัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง 
    ความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 

    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม ( ) 
            การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ  ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 

            เอกสารที่จดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์

เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์



  

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
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