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ที่ บช.11/2564
วันที่ 28 กันยายน 2564
เรื่ อง

รายงานการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

บริ ษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่
8/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ที่ทําการของบริ ษัทเลขที่ 88 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
มีมติอนุมัติให้ บริ ษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) เข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์อนั ได้ แก่การเข้ าซื ้อ
ที่ดินและอาคารสํานักงาน 8 ชัน้ มีชั ้นใต้ ดิน ที่ซอยสุขมุ วิท 62 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร ใน
ราคาซื ้อรวม 223 ล้ านบาท
การทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน(รวมถึงประกาศแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมถึงประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติม)
การเข้ าทํ ารายการดังกล่าวเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมี ขนาดรายการและรายละเอียดการเข้ าทํารายการปรากฎในสารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส่งมาพร้ อมนี ้ และต้ องดําเนินการจัดส่งสารสนเทศนี ้ไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์ )
ประธานกรรมการ

บริษทั ประกิต โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260 โทร : (66-2) 715-3000 โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
สารสนเทศการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ของ
บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้จะซื ้อ : บริษัท ประกิต โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้จะขาย : บริษัท เซเว่น ยูทิลติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้ องใด ๆ กับบริษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ขนาดรายการ
การคํานวณขนาดของรายการ
มูลค่าเงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้น 223,000,000.00 บาท ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 17.91 ตามเกณฑ์มลู ค่าสิง่ ตอบแทนโดย
คํานวนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
รายละเอียดการคํานวน

1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ที่ใช้ ในการคํานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
เกณฑ์กําไรสุทธิ
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน *
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

ขนาดของรายการ
N/A เนื่องจากเป็ นการซื ้อสินทรัพย์
N/A เนื่องจากเป็ นการซื ้อสินทรัพย์
ร้ อยละ 17.91 *
N/A เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

*สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 1,244,808,298 บาท
ขนาดรายการ (223,000,000x100)/1,244,808,298 = ร้ อยละ 17.91
จากการคํานวณขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้ อยละ 17.91 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ซึง่ เป็ นขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทฯ
มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้ องจัดส่งสารสนเทศการทํารายการไปยัง
ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายละเอียดทรั พย์ สนิ ที่ได้ มา
ที่ตงั ้
ซอยสุขมุ วิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะสินทรัพย์

ที่ดินจํานวน 3 แปลง(ติดกัน) มีด้านหน้ าติดซอยสุขุมวิท 62 เนือ้ ที่รวม 385 ตารางวา และสิ่งปลูก
ั ้ ดิน พื ้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร
สร้ างเป็ นอาคารสํานักงาน 8 ชัน้ มีชนใต้
1

5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนของการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เป็ นเงินลงทุน 223,000,000.00 บาท
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้ มา 223,000,000.00 บาท เท่ากับมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
ผู้จ ะซื อ้ และผู้จ ะขายตกลงซื อ้ ขายในราคาประเมิ น จากผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า สิน ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ จากการเข้ าทํารายการ
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัท
9. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัท
10. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผล เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การขยายธุรกิจ เสริมสร้ างศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มีบริษัทขอรับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ
( นายประกิต อภิสารธนรักษ์ )
ประธานกรรมการ
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