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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษทั มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
1. ส่วนที่ 1 ข้อ 5.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญ
ข้อความเดิม
5.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ กิจการมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจานวน 26,000,000
หน่วย โดยใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั ญของกิจการเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของกิจการซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกิจการและพนักงานของบริษัทย่อยของกิจการ
ครั้งที่ 1 (MK-WA) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”) จานวนทั้ง หมด 26,000,000 หน่ วย โดยมี อัตราใช้สิท ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น
โดยสามารถใช้สิทธิได้ ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซึ่งวันใช้สิทธิวันแรก
คือ วันที่ 15 มีนาคม 2563 และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 1,300,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
ราคาใช้สิทธิดังกล่าวสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ที่
ราคาหุ้นละ 3.10 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทาคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้อนี้ ดังนั้น ตามข้อ 7(2) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจึงได้รับการยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ

แก้ไขเป็น
5.2
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ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ กิจการมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจานวน 26,000,000
หน่วย โดยใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั ญของกิจการเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของกิจการซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกิจการและพนักงานของบริษัทย่อยของกิจการ
ครั้งที่ 1 (MK-WA) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”) จานวนทั้ง หมด 26,000,000 หน่ วย โดยมี อัตราใช้สิท ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น
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คือ วันที่ 15 มีนาคม 2563 15 กันยายน 2563 และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
15 มิถุนายน 2567
ทั้งนี้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ในฐานะบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 1,300,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
ราคาใช้สิทธิดังกล่าวสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ที่
ราคาหุ้นละ 3.10 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทาคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคาเสนอซื้อนี้ ดังนั้น ตามข้อ 7(2) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจึงได้รับการยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้
ข้อความเดิม
12.

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
เงินทุนที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องใช้สาหรับการทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจานวน 886,078,048 หุ้น ตามคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 2,746,841,949 บาท
(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมา
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ออก
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงิน 2,746,841,949 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อครั้งนี้
(รายละเอียดหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1) ทั้งนี้ การเบิกเงินกู้จะเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) เช่น คา
รับรองถูกต้อง มีหลักประกันเงินกู้ตามที่กาหนด และมีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อของผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่
ใช้ในการทาคาเสนอซื้อ พบว่า ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ
สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้
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12.
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(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมา
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ออก
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงิน 2,746,841,949 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อครั้งนี้
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แนบ 1) ทั้งนี้ การเบิกเงินกู้จะเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) เช่น คา
รับรองถูกต้อง มีหลักประกันเงินกู้ตามที่กาหนด และมีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อของผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่
ใช้ในการทาคาเสนอซื้อ พบว่า ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ
สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ และเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาสินเชื่อของธนาคารไม่มี
นัยสาคัญประการใดที่ อ าจส่ง ผลให้ ผู้ทาค าเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงิ นดังกล่าวเพื่อ เข้ าซื้อและชาระค่ า
หลักทรัพย์สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้
3. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ข้อความเดิม
1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2532 มีลักษณะการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นเป็น
หลัก (บริษัทโฮลดิ้ง หรือ Holding company) โดยในปัจจุบัน ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็นผู้ ให้บริการทางการเงิน
ประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งในประเทศไทย
และในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็นการให้บริการด้านวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา การให้บริการด้านการจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง และการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการดาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ซึ่ง
ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
ผู้ทาคาเสนอซื้อ ยังให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจัดการ
องค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี
และการธุรการ รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทของผู้ทาคาเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
(“ผู้ทาคาเสนอซื้อ”)
100.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า
จากัด (“FSL”)
(“FSL”)

100.00%

100.00%

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์
แมแนจเม้นท์ จากัด (“FFM”)

18.80%

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จากัด (“FC”)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด
(มหาชน) (“กิจการ”)

29.29%

8.16%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค
โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
(“กองทรัสต์”)

บริษัท แมนคอน จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริษัท มั่นคงไลฟ์ จากัด

100.00%

100.00%

บริษัท มั่นคงลิฟวิ่ง จากัด

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์
จากัด

100.00%

100.00%

บริษัท พรอสเพค รีท
แมเนจเมนท์ จากัด

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จากัด

100.00%

40.00%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บีเอฟทีแซด จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จากัด

บริษัท ยัวร์ส พร์อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จากัด

40.64%

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จากัด

36.07%

บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จากัด

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของผู้ทาคาเสนอซื้อและกิจการ และข้อมูลจากผู้ทาคาเสนอซื้อ
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22.99%

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

แก้ไขเป็น
1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2532 มีลักษณะการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นเป็น
หลัก (บริษัทโฮลดิ้ง หรือ Holding company) โดยในปัจจุบัน ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็นผู้ ให้บริการทางการเงิน
ประเภทต่างๆ แก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน กลุ่มลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งในประเทศไทย
และในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็นการให้บริการด้านวาณิชธนกิจและที่ปรึกษา การให้บริการด้านการจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง และการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการดาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ซึ่ง
ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้
ผู้ทาคาเสนอซื้อยังให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การจัดการ
องค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชี
และการธุรการ รวมทั้ง การวิจัยเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจมหภาค
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

โครงสร้างกลุ่มบริษัทของผู้ทาคาเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
(“ผู้ทาคาเสนอซื้อ”)
(ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น)

100.00%

100.00%

100.00%

18.80%

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
(“FSL”)

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์
แมแนจเม้นท์ จากัด (“FFM”)

บริษัท ฟินันซ่า
แคปปิตอล จากัด (“FC”)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด
(มหาชน) (“กิจการ”)

(ธุรกิจบริการด้านวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษา
และการจัดการทรัพย์สิน)

(ธุรกิจการลงทุนในบริษัทและ
กองทุนประเภทต่างๆ)

(ธุรกิจการลงทุนในบริษัทและ
กองทุนประเภทต่างๆ)

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ให้เช่าและบริการ)

8.16%

29.29%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
จากัด (มหาชน) (“FSS”)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และ
อินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”)

(ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์)

(ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่า)

บริษัท แมนคอน จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท มั่นคงไลฟ์ จากัด

100.00%

(ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในโครงการขนาดเล็ก)

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่าและ
บริการสถานพักฟื้น)

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ จากัด

รกิจอสังหาริมทรัจพากัย์ด
บริษัท พรอสเพค ดีธุเวลลอปเมนท์
(ธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่า)

100.00%

บริษัท มั่นคงลิฟวิ่ง จากัด
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

100.00%

100.00%

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บริษัท พรอสเพค รีท
แมเนจเมนท์ จากัด
(ธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จากัด

100.00%

(ธุรกิจให้บริการด้านสถานพยาบาลและ
สุขภาพ)

บริษัท ยัวร์ส พร์อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จากัด

40.00%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บีเอฟทีแซด จากัด
(ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า)

100.00% 100.00%

(ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการอาคารและ
อสังหาริมทรัพย์)

40.64%
บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จากัด

(ธุรกิจประเภทผลิตวัสดุปูนซีเมนต์และ
ปูนสาเร็จรูป)

บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จากัด
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
การให้บริการด้านสุขภาพ)

36.07%
บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จากัด
(ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมทราย)

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของผู้ทาคาเสนอซื้อและกิจการ และข้อมูลจากผู้ทาคาเสนอซื้อ
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22.99%

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

4. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้
ข้อความเดิม
5.2

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
เงินทุนที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องใช้สาหรับการทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจานวน 886,078,048 หุ้น ตามคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 2,746,841,949 บาท
(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมา
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ออก
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงิน 2,746,841,949 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อครั้งนี้
(รายละเอียดหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1) ทั้งนี้ การเบิกเงินกู้จะเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อ นไขของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) เช่น คา
รับรองถูกต้อง มีหลักประกันเงินกู้ตามที่กาหนด และมีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อของผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่
ใช้ในการทาคาเสนอซื้อ พบว่า ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ
สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้

แก้ไขเป็น
5.2

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ
เงินทุนที่ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องใช้สาหรับการทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นทุกรายของกิจการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจานวน 886,078,048 หุ้น ตามคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 3.10 บาทต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 2,746,841,949 บาท
(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมา
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้ออก
หนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงิน 2,746,841,949 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการชาระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื้อครั้งนี้
(รายละเอียดหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1) ทั้งนี้ การเบิกเงินกู้จะเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) เช่น คา
รับรองถูกต้อง มีหลักประกันเงินกู้ตามที่กาหนด และมีการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เป็นต้น
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคาเสนอซื้อของผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่
ใช้ในการทาคาเสนอซื้อ พบว่า ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ
สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ และเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญาสินเชื่อของธนาคารไม่มี
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

นัยสาคัญประการใดที่อ าจส่ง ผลให้ ผู้ทาค าเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงิ นดังกล่าวเพื่อเข้ าซื้อและชาระค่ า
หลักทรัพย์สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้
5. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
ข้อความเดิม
5.3

แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อมีการฟื้นฟูกิจการ และ/หรือ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่ม
บริษัท ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้

แก้ไขเป็น
5.3

แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น เช่น กรณีที่
ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดารง
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นในการทาคาเสนอซื้อจนเป็นเหตุให้กิจการมีผู้ถือหุ้น
รายย่อยน้อยกว่า 150 คน และถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กิจการ หรือกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อผิดสัญญากู้ยืมเงินกับ ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”) เพื่อใช้
ชาระค่าหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้กู้ใช้สิทธิในการบังคับหลักประกันเงินกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ
กิจการบางส่วน เพื่อประกันหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ หรือกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีการฟื้นฟูกิจการ และ/หรือ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้

6. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
ข้อความเดิม
1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศั ยเพื่ อขายและเพื่ อ ให้ เช่า และบริก าร กิจการมีรายได้ หลัก มาจากกลุ่มธุ รกิจ พัฒนาอสั งหาริมทรัพ ย์
ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี กิจการ
ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ โดยการมุ่งเน้น
โครงการที่สร้างรายได้ในระยะยาว (Recurring Income) จากธุรกิจอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้
เช่า ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น พร้อมต่อยอดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่เพิ่มเติม โดยเน้นด้านสุขภาพและการพักอาศัย เพื่อสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี โดยกิจการได้เริ่ม
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

ลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ร่วมกับบริษัทที่
มีชื่อเสียงในด้านการฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพเชิงเวชศาสตร์ระดับประเทศ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทของกิจการ สามารถแสดงได้ดังนี้
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด
(มหาชน) (“กิจการ”)
8.16%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค
โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
(“กองทรัสต์”)

บริษัท แมนคอน จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริษัท มั่นคงไลฟ์ จากัด

100.00%

100.00%

บริษัท มั่นคงลิฟวิ่ง จากัด

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์
จากัด

100.00%

100.00%

บริษัท พรอสเพค รีท
แมเนจเมนท์ จากัด

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จากัด

100.00%

40.00%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บีเอฟทีแซด จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จากัด

บริษัท ยัวร์ส พร์อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จากัด

40.64%

36.07%

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จากัด

บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จากัด

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของกิจการ และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขเป็น
1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2499 ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศั ยเพื่ อขายและเพื่ อ ให้ เช่า และบริก าร กิจการมีรายได้ หลัก มาจากกลุ่มธุ รกิจ พัฒนาอสั งหาริมทรัพ ย์
ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดี กิจการ
ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ โดยการมุ่งเน้น
โครงการที่สร้างรายได้ในระยะยาว (Recurring Income) จากธุรกิจอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้
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เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1

เช่า ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่า ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น พร้อมต่อยอดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่เพิ่มเติม โดยเน้นด้านสุขภาพและการพักอาศัย เพื่อสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี โดยกิจการได้เริ่ม
ลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) ร่วมกับบริษัทที่
มีชื่อเสียงในด้านการฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพเชิงเวชศาสตร์ระดับประเทศ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทของกิจการ สามารถแสดงได้ดังนี้
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด (มหาชน)
(“กิจการ”)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ให้เช่าและบริการ)

8.16%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และ
อินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”)
(ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่า)

บริษัท แมนคอน จากัด

100.00% 100.00%

บริษัท มั่นคงไลฟ์ จากัด

100.00%

(ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในโครงการขนาดเล็ก)

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่าและ
บริการสถานพักฟื้น)

บริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ จากัด

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(ธุรกิจพัฒนาอาคารโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่า)

100.00%

100.00%

100.00%

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนสส์
วิลเลจ จากัด

(ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการอาคารและ
อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท พรอสเพค รีท
แมเนจเมนท์ จากัด
(ธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

100.00%

40.00%

(ธุรกิจให้บริการด้านสถานพยาบาลและ
สุขภาพ)

บริษัท ยัวร์ส พร์อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มั่นคงลิฟวิ่ง จากัด
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บีเอฟทีแซด จากัด
(ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า)

100.00% 100.00%

บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จากัด
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
การให้บริการด้านสุขภาพ)

40.64%

36.07%

บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จากัด

(ธุรกิจประเภทผลิตวัสดุปูนซีเมนต์และ
ปูนสาเร็จรูป)

บริษัท ทรัพย์นรสิงห์ จากัด
(ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมทราย)

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของผู้ทาคาเสนอซื้อและกิจการ และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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