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ท่ี บช.11/2564 
 
      วนัท่ี  28  กนัยายน 2564 
 
เร่ือง รายงานการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (แก้ไข) 
      
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย    1. สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
  

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
8/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564  ณ ท่ีทําการของบริษัทเลขท่ี 88 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

มีมติอนุมัติให้บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) เข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อนัได้แก่การเข้าซือ้
ท่ีดินและอาคารสํานกังาน 8 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน ท่ีซอยสขุมุวิท 62 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใน
ราคาซือ้รวม 223 ล้านบาท  

การทํารายการดงักลา่วข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน(รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมถึงประกาศแก้ไข
เพิ่มเติม)    

การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการปรากฎในสารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ท่ีส่งมาพร้อมนี ้และต้องดําเนินการจดัสง่สารสนเทศนีไ้ปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ    
 
 
            (นายประกิต  อภิสารธนรักษ์) 
                    ประธานกรรมการ 
 



สารสนเทศการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
ของ 

บริษัท ประกติ โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

     มติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี  8/2564   เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

    ผู้จะซือ้ : บริษัท ประกิต โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

    ผู้จะขาย : บริษัท เซเวน่ ยทูิลตีิส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  ซึง่ไม่มีความสมัพนัธ์และเก่ียวข้องใด ๆ กบับริษัท 

                      รายช่ือ :  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    

ลําดบั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  % หุ้น 
1 บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จํากดั*** 18.52 

2 พล.ต.ต. สมยศ พุม่พนัธุ์มว่ง 9.94 
3 นาย รชต พุม่พนัธุ์มว่ง 4.99 
4 นาย วิโรจน์ นคํูาดี 4.25 
5 นางสาวเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ 2.61 
6 นาย ขจร พนารัตน์ 2.52 
7 นาย สวุิชา พานิชผล 2.16 
8 นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์ 2.09 
9 นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 2.08 
10 นาย อดลุย์ บญุรอด 2.02 
11 นาย ธีรพล นพรัมภา 2.02 

  ***ผู้ ถือหุ้นคนไทย 6 คน ดงันี ้

  1. บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์  2. นายพิชิต พรสริิภร 

  3. นายอภิชาติ บษุยลกัษณ์     4. นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์  

  5. นางสาวแพร ภทัรสกล   6. นางสาวณิชมน เคารกิตติวงศ์ 

  รายช่ือกรรมการ   

ช่ือ ตําแหน่ง วนัท่ีเร่ิมต้น 
น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 26/01/2561 
นาย สทิธิชยั กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร 17/10/2562 
นาย มนต์เทพ มะเป่ียม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) 11/08/2563 
ร.ต.อ. รชต พุม่พนัธุ์มว่ง กรรมการ 26/08/2563 
นาย ภทัรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยธุยา กรรมการ 03/07/2563 
นาย มานะ กิติรัตน์ กรรมการ 14/08/2562 
นาย มนต์เทพ มะเป่ียม กรรมการ 04/11/2563 
นาย จีระเดช วินไทย กรรมการ 07/09/2564 
นาย ตอ่พงษ์ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 01/11/2562 
นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวงั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 26/01/2561 
นาย นิติพฒัน์ อํานาจเถลงิศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 08/04/2564 

 

      สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 



 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ขนาดรายการ 

    การคาํนวณขนาดของรายการ 

  มลูค่าเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 223,000,000.00 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 17.91 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทนโดย    

คํานวนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และรวมรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนท่ี

ผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 20.32 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564  

 ราคาซือ้ขายตกลงซือ้ขายในราคาประเมินโดยบริษัท แวลแูอสเซ็ท จํากดั ผู้ประเมินมลูค่าสินทรัพย์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการประเมินมลูค่าของผู้ประเมินฯ ใช้วิธีต้นทุนเป็นวิธี

พิจารณามลูคา่ มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีประเมินได้คือ 222,649,440 บาท วนัท่ีประเมินมลูคา่ 2 พฤศจิกายน 2563 

 เง่ือนไขการชําระเงิน 

 บริษัทฯ จะชําระเงินจํานวน 100,000,000.00 บาท ณ วนัเซ็นสญัญาจะซือ้จะขาย และชําระส่วนท่ีเหลือเม่ือจดทะเบียนโอน

กรรมสทิธ์ิ โดยผู้จะขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนกรรมสทิธ์ิ   

 รายละเอียดการคํานวน 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการคํานวณ ขนาดของรายการ 
1.  เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
2.  เกณฑ์กําไรสทุธิ 
3.  เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  * 
4.  เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ 

N/A เน่ืองจากเป็นการซือ้สนิทรัพย์ 
N/A เน่ืองจากเป็นการซือ้สนิทรัพย์ 

ร้อยละ 17.91 * 
N/A เน่ืองจากไมมี่การออกหุ้น 

 *สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 1,244,808,298 บาท 

 ขนาดรายการ (223,000,000x100)/1,244,808,298 = ร้อยละ 17.91 

จากการคํานวณขนาดของรายการได้มาซึง่สินทรัพย์  รายการดงักลา่วมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 17.91 ของสินทรัพย์

รวมของบริษัท ซึง่เป็นขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 ตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ บริษัทฯ 

มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจดัสง่สารสนเทศการทํารายการไปยงั

ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. รายละเอียดทรัพย์สนิที่ได้มา 

 ท่ีตัง้    ซอยสขุมุวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 ลกัษณะสนิทรัพย์   ท่ีดินจํานวน 3 แปลง(ติดกนั) มีด้านหน้าติดซอยสขุุมวิท 62 เนือ้ท่ีรวม 385 ตารางวา และสิ่งปลกู

สร้างเป็นอาคารสํานกังาน 8 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน พืน้ท่ีประมาณ 8,000 ตารางเมตร  

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนของการได้มาซึง่สนิทรัพย์เป็นเงินลงทนุ 223,000,000.00 บาท  

6. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

 มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีได้มา 223,000,000.00 บาท เทา่กบัมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ผู้ จะซือ้และผู้ จะขายตกลงซือ้ขายในราคาประเมินจากผู้ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 



8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการเข้าทาํรายการ 

ท่ีดินและอาคารสํานกังานท่ีจะซือ้อยูใ่กล้กบัท่ีทําการของบริษัทฯ ซึง่ท่ีทําการของบริษัทในปัจจบุนับริษัทใช้งานเกือบเต็มพืน้ท่ี

แล้วไมส่ามารถขยายได้ การเข้าทํารายการดงักลา่วจงึเป็นการสนบัสนนุให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

 เงินทนุหมนุเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัท 

10. ความเหน็ของกรรมการบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  การเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์ตอ่การขยายธุรกิจ เสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจในระยะยาว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 -ไมมี่- 

 

 บริษัทขอรับรองวา่ข้อมลูสารสนเทศในแบบรายงานนีมี้ความถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

       ลงช่ือ 

        ( นายประกิต  อภิสารธนรักษ์ ) 

               ประธานกรรมการ 

        

 

 


