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ที่ ฟ.37/2561 

28 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง แจ้งการลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561 ณ เลขที ่48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ นั้น  

บริษัทขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด 

(มหาชน) (“MK”) จ านวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท  คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 8.37 ของทุนช าระแล้ว

ของ MK โดยภายหลังจากการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้นใน MK เป็นจ านวนไม่เกิน 186,479,108 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน

ร้อยละ 18.80 ของทุนช าระแล้วของ MK และบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมใน MK อีก ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิง

ที่ส่งมาด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอ านาจให้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ หรือบุคคลที่นาย 

วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ มอบหมาย ให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเข้าซือ้หุ้นของ MK การจัดหา

แหล่งเงินทุน  เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร ตลอดจนสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว การ

ติดต่อและการยื่นเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งการลงนามหรือ  

ลงนามรับรองในเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การลงทุนเพิ่มในหุ้นของ MK ในครั้งนี้ จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อค านวณตาม 

งบการเงินรวม ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 48.48 

และหากรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว พบกว่ามีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไร

สุทธิจากการด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 49.66  ซึ่งถือเป็นรายการได้มาประเภทที่ 2 คือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูง
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กว่าแต่ต่ ากวา่ร้อยละ 50  ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ขายรายใดเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การเข้าท ารายการกับผู้ขายดังกล่าว

ข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่  

19 พฤศจิกายน 2546 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน)์ 

 กรรมการผู้จดัการ 
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สารสนเทศของบริษทั ฟนิันซา่ จ ากัด (มหาชน)  
เร่ืองการลงทุนเพิ่มในหุน้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) (“MK”) จ านวนไม่เกิน 
83,000,000 หุ้น โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ  MK จากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย ซึ่งเป็น นิติบุคคลต่างประเทศ ได้แก่ UBS AG 
SINGAPORE BRANCH และ Chang Chun Road Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งส้ินไม่เกิน 373,500,000 บาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าท ารายการ มีดังนี้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทคาดว่าจะเข้าท ารายการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธก์ับบริษทั 

ผู้ซื้อ: บริษัท 

ผู้ขาย:  1. UBS AG SINGAPORE BRANCH  
2. Chang Chun Road Limited 

ทั้งนี้ ผู้ขายทั้งสองรายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัท 

3. ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะได้มา ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทจะซื้อหุ้น MK จากผู้ขาย เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 83,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม

ไม่เกิน 373,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ซื้อจาก UBS AG SINGAPORE BRANCH จ านวนไม่เกิน 

45,550,000 หุ้น และหุ้นทีซ่ื้อจาก Chang Chun Road Limited จ านวน 37,450,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการได้มา

ซึ่งหุ้นในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน MK จะไม่เกินร้อยละ 18.80 ของทุนช าระแล้วของ MK 

3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

สินทรัพย์ที่จะได้มา คือหุ้นสามัญของ MK จ านวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน MK ภายหลังได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว จะไม่เกินร้อยละ 18.80 ของทุนช าระแล้ว

ของ MK ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ : MK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่
อาศัย โดยมุ่งเน้นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการ 

ทุนจดทะเบียน : 992,010,177 บาท 
ทุนที่เรียกช าระแล้ว : 992,010,177 บาท 
คณะกรรมการ : รายชื่อคณะกรรมการของ MK ณ 28 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 
นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพฒัน ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

น.ส. ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

นาง สุธิดา สุริโยดร กรรมการ 
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการ 
นาย ศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล กรรมการ 
นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อศัวานันท์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาง มาลัย รัชตสวรรค ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ FNS  
ที่เปน็กรรมการของ MK 

สัดส่วนการถือหุน้ใน MK 

นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มี 
น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล ไม่มี 
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3.3 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการดังนี้ 

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์ (“เกณฑ์ NTA”) = มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ MK ตาม
สัดส่วนที่ได้มา1/ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ตามงบการเงินรวม2 

 = 8.37% x 6,464.63 ล้านบาท /  2,099.13 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 25.77 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน = ก าไรสุทธิของ MK 12 เดือนล่าสุด ตามสัดส่วนที่ได้มา1/ ก าไร
สุทธิของบริษัท 12 เดือนล่าสุด 2 

 = 8.37% x  320.12 ล้านบาท /   55.25 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 48.48 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน
รวมของบริษัท2 

 = 373.50 ล้านบาท /  3,419.83 ล้านบาท 

 = ร้อยละ 10.92 

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให ้ = 
 

ไม่มีกรณีดังกล่าว 

หมายเหตุ: 
1. อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ MK สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 

2. อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.48 ของก าไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุดของบริษัท 
(ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน)  

ทั้งนี้ ในระยะเวลาระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ 

MK จ านวน  6,503,500 หุ้น มีขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 1.18 

ดังนั้นขนาดรวมของรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 49.66 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน และจัดเป็น

รายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการ
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ได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการช าระเงิน 

4.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ไม่เกิน 373.50 ล้านบาท 

4.2. เงื่อนไขในการช าระเงิน 

บริษัทจะช าระเงินจ านวนไม่เกิน  373.50 ล้านบาท ตามระบบการช าระราคาของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

5. มูลค่าของสินทรัพยท์ี่จะได้มา 

หุ้นสามัญของ MK จ านวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 373.50 ล้านบาท 

6. เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 

มูลค่าส่ิงตอบแทนของหุ้นสามัญของ MK จ านวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท เป็นมูลค่า

ตามที่เจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้ขาย โดยพิจารณาถึงราคาตลาดและมูลค่าตามบัญชีของหุ้น MK  โดย

ราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของ MK ย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันที่  28 

พฤศจิกายน 2561 (“ราคาถัวเฉล่ียฯ”) เท่ากับหุ้นละ 3.95 บาท ในขณะที่มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ MK ณ วันที่ 

30 กันยายน 2561 เท่ากับหุ้นละ 6.57 บาท ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ MK ที่หุ้นละ 4.50 บาท 

เป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น แต่สูงกว่าราคาถัวเฉล่ียฯ 

7. ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกดิกบับริษัท 

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ในอัตราที่เหมาะสม

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทท่ีมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

8. แหล่งเงนิทนุ 

เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อ วันที่ 19-23 

พฤศจิกายน 2561  

9. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การท ารายการในครั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวขอ้งกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการซื้อหุ้น MK แล้ว มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK และ ราคาซื้อขายหุ้น มีความสมเหตุสมผล 
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และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบการลงทุนเพิ่มใน
หุ้นของ MK 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้  

ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อบริษทั 

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ในอัตราที่เหมาะสม

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทท่ีมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ผ่านผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทได้รับท้ังในรูปของก าไรจากส่วน

ต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล 

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 

การลงทุนเพิ่มใน MK ท าใหภ้าพรวมการลงทุนของบริษัทมีความกระจุกตัว ซึ่งท าให้บริษัทอาจมีความเส่ียงในกรณี
ที่ผลตอบแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผลประกอบการของ MK ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการตามขอ้ 10 

-ไม่มี- 

 

 


