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        วันที่  7 กรกฎาคม 2558 

เร่ือง การได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ 

เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 

 บริษัท ม่ันคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

 

เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ม่ันคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “MK”) คร้ังที่ 6/2558 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) โดยการซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดในพรอสเพคจาํนวน 120,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของพรอสเพคจากผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพค ซ่ึงไม่

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัท ในราคาหุ้นละ 10.- บาท รวมเป็น 1,200,000,000.- บาท โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

 บริษัทจะเข้าลงทุนในพรอสเพคโดยการซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดในพรอสเพคจากผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพคภายหลังจากที่

ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2558ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ 26 สงิหาคม 2558ได้อนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าว 

1.2 คู่สญัญาที่เกี่ยวข้องและความสมัพันธก์บับริษัท 

ผู้ซ้ือ : บริษัท ม่ันคงเคหะการ จาํกดั (มหาขน) 

ผู้ขาย : (1) บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) 

(2) นายเชิญชัย นิยมานุสร 

(3) นางสาวประภัสสรา สริิโชติคุณากร 

(4) บริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 

(5) นายธงธชั เกษมสวุรรณ 

(6) นางนภสร ประนิช 

(7)นางสาวพรศริน  เมธวัีชรานนท ์

 

ผู้ขาย จาํนวนหุ้น MK ที่

จะได้รับที่ราคา 

6.15 บาท/หุ้น 

สดัส่วน

ใน MK 

มูลค่าหุ้น จาํนวนเงินที่

ได้รับ 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 

บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) 70,975,608 7.15% 436,499,989 - 436,499,990 

นายเชิญชัย นิยมานุสร - 0.00% - 252,739,990 252,739,990 

นางสาวประภัสสรา สริิโชติคุณากร 16,585,367 1.67% 102,000,007 137,759,987 239,760,000 

บริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 24,390,246 2.46% 150,000,013 - 150,000,010 

นายธงธชั เกษมสวุรรณ 12,357,724 1.25% 76,000,003 - 76,000,000 

นางนภสร ประนิช 5,691,059 0.57% 35,000,013 - 35,000,010 

นางสาวพรศริน  เมธวัีชรานนท ์ 1,626,016 0.16% 9,999,998 - 10,000,000 

 131,626,020 13.27% 809,500,023 390,499,977 1,200,000,000 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
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ความสมัพันธก์บับริษัท : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัท 

ความสมัพันธก์บันายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ :   -ไม่มี- 

 

ข้อมูลของบริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) (“ฟินันซ่า”) 

กลุ่มบริษัทฟินันซ่า ซ่ึงได้แก่ ฟินันซ่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของฟินันซ่า (“กลุ่มบริษัทฟินันซ่า”) ดําเนินธุรกิจ

บริการด้านการให้คาํปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก

ดังน้ี (1) ธุรกจิที่ปรึกษาองค์กรและธุรกจิวาณิชธนกจิ (2) ธุรกจิการลงทุนโดยตรง (3) ธุรกจินายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และ 

(4) ธุรกจิพัฒนาและให้เช่าคลังสนิค้า 

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสุด 10อนัดับแรกของฟินันซ่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุด เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2558 

ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้นเทยีบกบั 

ทุนชาํระแล้ว (ร้อยละ) 

1. Morgan Stanley &Co.International Plc. 30,189,555 12.221 

2. UBS AG Singapore Branch 23,217,390 9.398 

3. นายวรสทิธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 20,980,000 8.493 

4. นายกอบคุณ เธยีรปรีชา 13,100,000 5.303 

5. ม.ล.สทุธมิาน โภคาชัยพัฒน์ 10,500,000 4.250 

6. นางนนธญา อภิธโนทยั 8,892,100 3.599 

7. นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณชิ 7,222,200 2.923 

8. นางมนต์รวี เดวิส 6,100,000 2.469 

9. นางประกายคาํ ใบแก้ว 5,437,000 2.201 

10. นายสมชาย ปัดภัย 4,550,000 1.842 

11. ผู้ถอืหุ้นอื่น 116,851,355 47.301 

รวม 247,039,600  100.000 

รายช่ือกรรมการบริษัทของฟินันซ่า ณ วันที่ 19มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1.  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ 

2.  นายวรสทิธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 

3.  นายยูจีน เอส. เดวิส กรรมการ 

4.  นายวราห์ สจุริตกุล กรรมการ 

5.  นายเคนเนธ ลี ไวท ์ กรรมการ 

6.  นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

7.  นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

8.  นายณฐัวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
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ข้อมูลของบริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 

บริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกัด (“บีซีเอช”) เป็นบริษัทที่ดาํเนินธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งขึ้ นเม่ือ 30 

มกราคม 2555ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,000,000.- บาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท 

และมีทุนชาํระแล้วจาํนวน 5,000,000.- บาท  

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบีซีเอชตามสาํเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสุด  ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558

เม่ือวันที่ 27เมษายน 2558 ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้นเทยีบกบัทุน

ชาํระแล้ว (ร้อยละ) 

1. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ ง จาํกดั 499,997 100.00 

2.  นายสมชาย เบญจรงคกุล 1 0.00 

3.  นายวิชัย เบญจรงคกุล 1 0.00 

4.  นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล 1 0.00 

รวม 500,000 100.00 

รายช่ือกรรมการบริษัทของบีซีเอชณ วันที่ 19มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เบญจรงคกุล กรรมการ 

2. นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการ 

3. นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทจะเข้าลงทุนในพรอสเพคโดยการซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดในพรอสเพคจาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของพรอสเพคจากผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพค ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่

เกี่ยวโยงกนักบับริษัท ในราคาหุ้นละ 10.- บาท รวมเป็น 1,200,000,000.- บาท โดยบริษัทจะชาํระราคาซ้ือขายหุ้นดังกล่าว

ด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกนิ131,626,020หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.27ของทุนจดทะเบียนและทุน

ชาํระแล้วภายหลังการเพ่ิมทุนของบริษัทโดยกาํหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นสามัญของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 6.15บาทรวมเป็นจาํนวนไม่

เกนิ 809,500,023.- บาทและชาํระด้วยเงินไม่เกนิ 390,499,977.-บาท ทั้งน้ีเม่ือรวมชาํระด้วยหุ้นและเงินจะมีมูลค่าไม่เกนิ

1,200 ล้านบาททั้งน้ี ภายหลังการเข้าทาํรายการบริษัทจะเป็นผู้ถอืหุ้นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของพรอสเพคโดยมี

ผู้ถือหุ้นอื่นอีก 2 ราย ซ่ึงถือหุ้นคนละ 1 หุ้น เพ่ือให้พรอสเพคมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 รายตามกฎหมาย สาํหรับนโยบายการ

บริหารจัดการน้ัน บริษัทยังคงนโยบายให้ฟินันซ่าดูแลบริหารจัดการงานในส่วน Back Office ของพรอสเพครวมทั้งเช่าพ้ืนที่ 

(ซ่ึงเป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่) จนกว่าสิ้นสดุสญัญา บริษัทจึงจะมีการทบทวนการต่อสญัญาหรือยกเลิกสญัญา 

 1.3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

 การเข้าทาํรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ทจ.

20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการที่มีนัยสาํคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏบัิติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(“ประกาศที่เกี่ยวข้อง”) ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.09 โดยเป็นการ
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คาํนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31มีนาคม 2558 และงบการเงินของ

พรอสเพคสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงถือเป็นรายการ

ประเภทที่ 2 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และเม่ือบริษัทมีการตกลงเข้าทาํรายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทาํรายงานและ

เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผย

รายการดังกล่าว โดยหนังสือผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศ

ดังกล่าว แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจากบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือชาํระราคาซ้ือขายหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของพรอสเพค ดังน้ันที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในพรอสเพค

ดังกล่าว 

 ทั้งน้ี รายละเอยีดของการคาํนวณ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

• ข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

(หน่วย:ล้านบาท) บริษัท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

พรอสเพค 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

สนิทรัพย์รวม 7,561.00 2,336.06 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.16 0 

หน้ีสนิรวม 2,060.11 1,397.28 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 6.23 0 

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) 5,494.50 938.78 

กาํไรสทุธ ิส่วนที่เป็นผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่  

(4ไตรมาสล่าสดุ) 

433.06 -26.96 

 

• การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑค์าํนวณเปรียบเทยีบ 

 การคาํนวณ มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มูลค่าทรัพย์สนิ NTA ของพรอสเพค 

ตามสดัส่วนที่ซ้ือ /  

NTA ของ MK 

17.09 

2. กาํไรสทุธจิากการดาํเนินการ  

 (4 ไตรมาสล่าสดุ) 

กาํไรสทุธ ิ4 ไตรมาสล่าสดุ ของ

พรอสเพค/ 

กาํไรสทุธ ิ4ไตรมาสล่าสดุ ของ 

MK 

ไม่สามารถคาํนวณได้

เน่ืองจากพรอสเพค 

มีผลขาดทุน 

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าหุ้น MK ที่ออกใหม่ 

เพ่ือชาํระค่าหุ้นและเงินสด/ 

สนิทรัพย์รวม 

15.87 

4. มูลค่าหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพ่ือชาํระค่า

สนิทรัพย์ 

จาํนวนหุ้นที่ MK ออกเพ่ือชาํระ

ค่าหุ้นพรอสเพค/ จาํนวนหุ้นที่

ออกและชาํระแล้วของ MK 

15.30 
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สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทก่อนการเพ่ิมทุนและภายหลังการออกหุ้นสามัญตามที่คาดไว้ 

 

ผู้ถอืหุ้น 

ก่อนการเพ่ิมทุน ภายหลังการเพ่ิมทุน 

จาํนวนหุ้น สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น สดัส่วน  

(ร้อยละ) 

1. Castle Peak Developments Limited 104,550,000 12.15 104,550,000 10.54 

2. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ ง จาํกดั 73,000,000 8.49 73,000,000 7.36 

3. บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) -- -- 70,975,608 7.15 

4. นางสาวประภัสสรา  สริิโชติคุณากร -- -- 16,585,367 1.67 

5. บริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั -- -- 24,390,246 2.46 

6. นายธงธชั  เกษมสวุรรณ -- -- 12,357,724 1.25 

7. นางนภสร  ประนิช -- -- 5,691,059 0.57 

8. นางสาวพรศริน  เมธวัีชรานนท ์ -- -- 1,626,016 0.16 

9. อื่น ๆ 682,834,157 79.36 682,834,157 68.83 

รวม 860,384,157 100.00 992,010,177 100.00 

 ทั้งน้ี นางสาวประภัสสรา สริิโชติคุณากร จะรับชาํระราคาซ้ือขายหุ้นของพรอสเพคด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทส่วน

หน่ึงและรับชาํระด้วยเงินอกีส่วนหน่ึง 

1.4 รายละเอยีดของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

 ช่ือบริษัท : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

 วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 23 กนัยายน 2548 

 ที่ตั้ง : 48/29 อาคารทสิโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

 ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000.- บาท 

 ทุนชาํระแล้ว : 1,200,000,000.- บาท 

 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์ จาํกดั ดาํเนินธุรกจิการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสนิค้าให้เช่า ซ่ึงพัฒนาทั้งอาคาร

คลังสนิค้าและโรงงานสาํเรจ็รูป (Ready built)และสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit)รวมถงึการขายสทิธิ

การเช่าที่ดินระยะยาว ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (“BFTZ”) เพ่ือรองรับนักลงทุนที่ประกอบธุรกจิพาณชิยกรรมและ

อตุสาหกรรมเบา 

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซนต้ังอยู่บนถนนบางนา-ตราด สามารถเดินทางเข้า-ออกโครงการได้ทั้ง กม.19 และ กม. 23 

เป็นพ้ืนที่สม่ีวง และเป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมทั้งน้ีโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนได้จัดให้มีพ้ืนที่ทั้งเขตประกอบการ

ทั่วไป และเขตปลอดอากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้ประกอบธุรกจิ ภายในโครงการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ซ่ึงโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสทิธิ์ที่ดินแต่มีสทิธกิารเช่าที่ดิน 420.07 ไร่ อายุการเช่า 24 

ปี 6 เดือน สิ้นสดุปี 2582 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ได้พัฒนาแล้วรวมพ้ืนที่มากกว่า130,000 ตารางเมตร ซ่ึงกลุ่มลูกค้า
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หลักเป็นญ่ีปุ่น ไทย และยุโรป โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิประเภท อุตสาหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส ์และอเิลก็ทรอนิกส์ 

ซ่ึงรวมผู้เช่ากว่า 80 บริษัท 

BFTZ ให้สทิธปิระโยชน์มากมายแก่ผู้ประกอบการ และยังมีสาธารณปูโภคอื่นๆ อกี อาทเิช่น ระบบรักษาความปลอดภัย 

ระบบป้องกนันํา้ท่วม ระบบบาํบัดนํา้เสยี ระบบป้องกนัอคัคีภัย เป็นต้น 

BFTZ ตั้งอยู่บนทาํเลที่มีอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิสงูสดุแห่งหน่ึงในประเทศ บริเวณ กโิลเมตรที่ 23 ถนนบางนา - 

ตราด ห่างจากสนามบินสวุรรณภมิู เพียง 17 กโิลเมตรเท่าน้ัน 

 รายช่ือคณะกรรมการของพรอสเพค ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ก่อนการเข้าลงทุนของบริษัท 

1. นายวรสทิธิ์  โภคาชัยพัฒน์ 

2. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล 

3. นางสาวพรศริน  เมธวัีชรานนท ์

4. นายธงธชั เกษมสวุรรณ 

5. นายไตรรัตน์  ไตรรัตนกุล 

6. นายเชิญชัย  นิยมานุสร 

7. นางนันทพร  สริุยกุล ณ อยุธยา 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นของพรอสเพค ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ก่อนการเปล่ียนแปลง 

ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท ฟินันซ่า จาํกดั (มหาชน) 43,649,999 36.38 

2. นายเชิญชัย นิยมานุสร 25,273,999 21.06 

3. นางสาวประภัสสรา สริิโชติคุณากร 23,976,000 19.98 

4. บริษัท บีซีเอช พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 15,000,001 12.50 

5. นายธงธชั เกษมสวุรรณ 7,600,000 6.33 

6. นางนภสร ประนิช 3,500,001 2.92 

7. นางสาวพรศริน เมธวัีชรานนท ์ 1,000,000 0.83 

รวม 120,000,000 100.00 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นของพรอสเพคหลังการเปล่ียนแปลง 

ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1. บริษัท ม่ันคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 119,999,998 100.00 

2. อื่น ๆ  2 0.00 

รวม 120,000,000 100.00 
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สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของพรอสเพค (หน่วย : พันบาท) 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รวมทรัพย์สนิ 2,788,669 3,101,418 2,336,057 

รวมหน้ีสนิ 1,950,243 2,135,673 1,397,276 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 838,425 965,745 938,781 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายได้ 79,755 433,608 293,057 

รวมค่าใช้จ่าย 135,940 156,290 171,763 

กาํไร/(ขาดทุน)สทุธ ิ (175,716) 127,320 (26,964) 

กาํไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (1.46) 1.06 (0.22) 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.99 8.05 7.82 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 บริษัทจะซ้ือหุ้นสามัญทั้งหมดของพรอสเพคจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของพรอสเพคจาํนวน 120,000,000หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของพรอสเพค โดย

บริษัทจะชาํระราคาซ้ือขายหุ้นดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกนิ131,626,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.- บาทโดยกาํหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นสามัญของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 6.15 บาทรวมเป็นจาํนวนไม่เกิน 809,500,023.- บาท

และชาํระด้วยเงินไม่เกิน 390,499,977.-บาท ทั้งน้ีเม่ือรวมชาํระด้วยหุ้นและเงินจะมีมูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท  (MK 

1.626 :PD 1 หุ้น) 

1.6 มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ซ้ือมา 

 หุ้นสามัญของพรอสเพคจํานวน  120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท  รวมเป็นมูลค่าทั้ งสิ้ น 

1,200,000,000.-บาท 

1.7 เกณฑท์ี่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 เป็นค่าตอบแทนที่คู่สญัญาตกลงกนัโดยอ้างองิจากมูลค่าหุ้นของพรอสเพคที่คาํนวณโดยใช้วิธมูีลค่าปัจจุบันสทุธกิระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซ่ึงมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 9.16 – 10.65 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้พิจารณามูลค่าตาม

บัญชีของพรอสเพค (Adjusted Book) ณ สิ้นปี 2557ซ่ึงเท่ากบั 11.00บาทต่อหุ้นประกอบในการเจรจาตกลงกนัดังกล่าวโดย

บริษัทเป็นผู้ประเมินและจัดการเจรจากับผู้ถือหุ้นของพรอสเพค มูลค่าตามบัญชีของหุ้น MK เท่ากับ 6.15 บาทต่อหุ้น 

หลังจากจ่ายเงินปันผล  

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นกบับริษัท 

 1.8.1 บริษัทจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยภายหลังจากการเข้าทาํรายการ บริษัทจะนาํงบการเงินของพรอสเพคเข้ามารวมใน

งบการเงินรวมของบริษัท  

 1.8.2 เป็นการเข้าลงทุนในกจิการที่มีศักยภาพในการดาํเนินธุรกจิซ่ึงคาดว่าจะทาํให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่

ดีจากการลงทุน 

 1.8.3 เพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกจิให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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1.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทาํรายการ 

 บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 131,626,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท โดยกาํหนดมูลค่าหรือ

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 6.15 บาท เพ่ือชาํระเป็นค่าตอบแทนการเข้าซ้ือหุ้นของพรอสเพคและสาํหรับการชาํระด้วย

เงินในจาํนวนไม่เกนิ 390,499,977.-บาท น้ัน บริษัทจะนาํมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

1.10 เง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

การเข้าทาํรายการดังกล่าวถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และเม่ือบริษัทมีการตกลงเข้าทาํรายการ

ดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสอืแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าว แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจากบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้

ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือชาํระราคาซ้ือขาย

หุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพค ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเหน็สมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในพรอสเพคดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

1.11 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเข้าทาํรายการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เน่ืองจากเป็นการเข้า

ลงทุนในกจิการที่มีศักยภาพในการดาํเนินธุรกจิ ทาํให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

1.12 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเหน็

แตกต่างหรืองดออกเสยีง 

2. ความรับผดิของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

3.  ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญอสิระ 

-ไม่มี- 

4.  ข้อมูลทางการเงินและประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) 

ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือน

สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2558 

รายได้รวม 436.69 

กาํไรก่อนดอกเบ้ีย/ภาษี/ค่าเสื่อมราคา/รายจ่ายตัดบัญชี 47.00 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 31.02 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 6,694.83 

สนิทรัพย์รวม 7,560.99 
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หน้ีสนิหมุนเวียน 709.74 

หน้ีสนิรวม 2,060.11 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,500.88 

จาํนวนหุ้นที่เรียกชาํระแล้ว (หุ้น) 860,384,157 

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 6.39 

ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 

-ไม่มี- 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่เป็นสาระสาํคัญซ่ึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

          - ไม่มี – 

6.  รายการระหว่างกนัที่เกดิขึ้นในงวดสามเดือน สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2558 จากงบการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชี 

          - ไม่มี - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

  

 (นายณฐัพสธร นนทจิตต์) 

 กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 


