ที MK 011/2564
วันที 10 พฤษภาคม 2564
เรือง
เรียน

แจ้งการจัดตังบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย (เพิมเติม)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าบริษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท พรอสเพค
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“พรอสเพค”) (ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ
100) ได้จดั ตังบริษทั ร่วมทุนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ชือบริษัท

:

บริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จํากัด

2. วันทีจดทะเบียน

:

วันที 7 พฤษภาคม 2564

3. ประเภทธุรกิจ

:

พัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานเพือเช่า

4. ทุนจดทะเบียน

:

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 50,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท

5.โครงสร้างการถือหุน้

:

1. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษทั ย่อยของบริษัท
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 100) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50
2. บริษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50

6. ความสัมพันธ์กบั บริษทั :

บริษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
โดยถือหุน้ อยูใ่ นบริษัทประมาณร้อยละ 29.75 ของทุนชําระแล้ว
ของบริษัท ถือว่าเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน แต่เนืองจากรายการ
ดัง กล่ า วเป็ น การจัด ตังบริ ษั ท ร่ ว มทุ น เพื อดํา เนิ น โครงการ
จึงไม่เข้าข่ายรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ.21/2551
การจัดตังบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเป็ นการขยายธุรกิจของพรอส
เพค และไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ โดยโครงสร้างการ
ถื อ หุ้น อาจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์แ ต่ ก็ เ ป็ น ไปเพื อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั , พรอสเพค และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของ
บริษัท เนืองจากเงินลงทุนประมาณการทีจะต้องใช้ในโครงการ
ใหม่นี มี จ าํ นวนเงิ น ที สูง และพรอสเพคเองจะต้องหาแหล่ ง
เงินทุน เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเพือนํามาลงทุน
และพัฒนาโครงการนี จนแล้วเสร็จ ซึงจะทําให้พรอสเพคเกิ ด
ความเสี ยง ดั ง นั น เพื อเป็ นการลดความเสี ยงทังในด้า น

สภาพคล่ อ งและความเสี ยงจากการกู้ยื ม เงิ น จากสถาบัน
ทางการเงิน พรอสเพคจึงได้จดั ตังบริษัทร่วมทุนเพื อเป็ น การ
กระจายความเสียงจากการลงทุนของพรอสเพค บริษัทร่วมทุน
ดัง กล่า วจะดํา เนิ น การเพี ย งโครงการเดี ย วที อํา เภอวัง น้ อ ย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยจํา นวนเงิ น ลงทุนและจํานวน
กรรมการของบริษทั ร่วมทุนนันได้กาํ หนดไว้ฝ่ายละครึงเท่าๆ กัน
แต่ ผู้บ ริห ารโครงการจะเป็ น ผู้บ ริ ห ารของพรอสเพคทังหมด
เ พื อให้ เ กิ ดก ารถ่ ว งดุ ล และป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ท าง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในกรณี ที มี ก ารเสนอ
ประเด็นใดๆ ในการบริหารจัดการในบริษัทร่วมทุนกรรมการซึง
เป็ น ตัว แทนของฝ่ ายที ถื อ ว่า มี ส่ ว นได้เ สีย กรรมการฝ่ ายนัน
ก็จะงดออกเสียงในกรณีดงั กล่าว
ทังนี พรอสเพคจะมี ก ารติ ด ตามการบริ ห ารงาน และมี ก าร
ควบคุ ม ภายในที เหมาะสมรัด กุ ม เพี ย งพอเพื อดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์เ งิ น ลงทุ น ของพรอสเพค อย่า งไรก็ ต ามเงื อนไข
ต่าง ๆ ในการร่วมทุนข้างต้น มีเงือนไขปกติเป็ นไปตามมาตรฐาน
เดี ย วกัน กับ ที พรอสเพคร่ว มทุน กับ นิ ติ บุ ค คลอื นโดยคํา นึ งถึง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของพรอสเพค และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นหลัก
และความเป็ นธรรม (Fair) ในการทํารายการดังกล่าว
สํา หรั บ แนวทางการกํา กั บ ดู แ ลและป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างพรอสเพคและบริษัท ฟิ นันซ่า จํากัด
(มหาชน) นัน หากมีความจําเป็ นทีจะต้องให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทร่วมทุนในอนาคต ก็จะต้องเป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของแต่ละฝ่ าย ในด้านการประกอบกิจการ พรอสเพค
ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์ของโครงการ จะดําเนินการให้
ลูกค้าทีสนใจเช่าใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและ
มีมาตรการเพิ มเติม อาทิ เช่น จะควบคุมให้มีการเสนอบริการ
การเช่าอย่างเป็ นธรรม และไม่มีค วามขัดแย้ง เช่น มาตรการ
การเสนอที เท่ า เที ย มกัน ราคาที แข่ง ขัน ได้ การกํา หนด KPI
ในการทํา งานของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื อควบคุม ให้
ไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บ ั ติ นอกจากนี โดยลั ก ษณะของธุ ร กิ จ
การให้บ ริ ก ารพื นที ลูก ค้า จะเป็ น ผู้ต ัด สิ น ใจ และจะเลื อ กใช้
บริการตามความต้อ งการ เนืองจากพืนที ให้เช่าแต่ล ะแบบจะ

เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานทีแตกต่างกัน การแข่งขันจึงมี
ความเสรีอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ว
บริษั ท ฟิ นัน ซ่า จํา กัด (มหาชน) จะสนับ สนุ น เงิ น ทุ น เท่ า นัน
สัดส่วนเงินลงทุนจะมาจากฝ่ ายบริษัท ฟิ นันซ่า จํากัด (มหาชน)
และพรอสเพคฝ่ ายละครึงเท่าๆ กัน โดยบริษัทร่วมทุนจะได้รบั
การกําหนดนโยบายและหลักการบริห ารจากบริษัท ฟิ นันซ่า
จํากัด (มหาชน) และพรอสเพคฝ่ ายละครึงเท่าๆกัน ในการทีจะ
บริหารจัดการโครงการทังหมด และจะให้พรอสเพคเป็ นผูด้ าํ เนิน
ธุร กิ จ (Run Business) รับ ผิ ด ชอบดูแ ลโครงการในการเสนอ
ข้อ มูล และราคาให้แ ก่ ลู ก ค้า ให้ก ารตัด สิ น ใจเป็ น ของลูก ค้า
จึงเป็ นผลให้การเสนอขายเป็ นไปอย่างเสรีและเป็ นธรรม
7. แหล่งทีมาของเงินลงทุน :

เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ย่อย

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ โภคาชัยพัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

