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ที่ บช. 13/2565

วันที่ 28 กันยายน 2565

เรื่อง

รายงานการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2565 เมื่อวันที่
28 กั น ยายน 2565 ณ ที่ ท ํา การของบริ ษั ท เลขที่ 88 ซอยสุขุ ม วิ ท 62 แยก 3 ถนนสุขุ ม วิ ท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมตั ิให้ “บริษัท” จําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทคือ ที่ดินจํานวน 2
แปลงเนือ้ ที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 50 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้กับ (1)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (2) บริษัท ซีพี ฟิ วเจอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ (3)
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในราคาซือ้ ขายรวม 503,200,000 บาท โดยผูซ้ อื ้ (1) (2) และ (3) จะชําระค่าที่ดินดังกล่าว
เป็ นเงินสด โดยแบ่งชําระเป็ น 4 งวด
ทั้งนีก้ ารทํารายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน(รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศแก้ไข
เพิ่มเติม)
การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดย
มีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทํารายการปรากฎในสารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส่งมาพร้อมนี ้
และต้องดําเนินการจัดส่งสารสนเทศนีไ้ ปยังผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)
ประธานกรรมการบริหาร

บริ ษั ท ประกิ ต โฮลดิ้ ง ส์ จำกั ด (มหาชน)
88 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ ง เทพฯ 10260

โทร : (66-2) 715-3000

โทรสาร : (66-2) 332-8522, 332-8544

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สารสนเทศการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
้
บริษัท ประกิต โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
2. คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ
ผูข้ าย : บริษัท ประกิต โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูซ้ อื ้ :

(1) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“ผูซ้ ือ้ รายที่ 1”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ลําดับ
1
2
3

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
นายณรงค์
เจียรวนนท์
นางทิพพาภรณ์
อริยวรารมย์

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
99.75
0.12
0.12

*ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดจํานวน 3 คน ทุกคนเป็ นคนไทย

รายชื่อกรรมการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการบริษทั
นางทิพพาภรณ์
อริยวรารมย์
นายวิสิษฐ์
มาลัยศิรริ ตั น์
นายพิศทุ ธิ์
อารีมิตร
นายธานินทร์
พรศิรธิ ิเวช
นางสาววรันยา
ภูนวกุล

(2) บริษัท ซีพี ฟิ วเจอร์ ซิตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (“ผูซ้ ือ้ รายที่ 2”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ลําดับ
1
2
3

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จํากัด
นายชาติวฒ
ุ ิ
ตันจันทร์พงศ์
นางรุจิภร
ภาวสุทธิไพศิฐ

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
99.99
0.00005
0.00005

*ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดจํานวน 3 คน ทุกคนเป็ นคนไทย
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รายชื่อกรรมการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการบริษทั
นายศุภชัย
เจียรวนนท์
นายณรงค์
เจียรวนนท์
นายทิพพาภรณ์
อริยวรารมย์
หม่อมหลวงสุภสิทธิ์ ชุมพล
นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์
นายนพปฎล
เดชอุดม
นายอติรุฒม์
โตทวีแสนสุข
นายชาติวฒ
ุ ิ
ตันจันทร์พงศ์
นางโป
หง

(3) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“ผูซ้ ือ้ รายที่ 3”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใด ๆ กับ
บริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ลําดับ
1
2
3

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
นายณรงค์
เจียรวนนท์
นายศุภชัย
เจียรวนนท์

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
99.99
0.0000002
0.0000002

*ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดจํานวน 3 คน ทุกคนเป็ นคนไทย

รายชื่อกรรมการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการบริษทั
นายสมพงษ์
รุง่ นิรตั ิศยั
นายนริศ
ธรรมเกือ้ กูล
นางสาวสลิลลา
สีหพันธุ์
นายสุจริต
มัยลาภ
นางสาวสุภาวดี
เตชะบูรณะ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดทรัพย์สินที่จาํ หน่ายไป
ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดินเปล่า จํานวน 2 แปลง เนือ้ ที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา (หรือ 629 ตารางวา)

ที่ตงั้

ซอยสุขมุ วิท 50 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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ภาระผูกพัน

สิทธิการเช่าและการครอบครองที่ดิน ที่ผูข้ ายได้จดทะเบียนการเช่าให้ไว้แก่บริษัท เอก-ชัย
ดี ส ทริ บิ ว ชั่น ซิ ส เทม จํา กั ด (“ผู้ซื ้อ รายที่ 3”) เป็ น เวลา 28 ปี 140 วัน เริ่ ม ตั้ง แต่ วัน ที่ 9
พฤษภาคม 2544 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2572

ราคาประเมิน

389,730,000 บาท

วันที่ประเมิน

3 พฤศจิกายน 2564

หลักเกณฑ์การประเมิน กําหนดมูลค่าตลาด
ผูป้ ระเมิน

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด (ผู้ประเมินราคาอิสระที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต)

4. ขนาดของรายการ
มูลค่าที่ดินรวมทั้งสิน้ 503,200,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 39.32 ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนโดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. งวดที่หนึ่ง จํานวน 10,000,000 บาท ในวันที่ทาํ สัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
2. งวดที่สอง จํานวน 20,000,000 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
3. งวดที่สาม จํานวน 100,000,000 บาท ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
4. งวดที่สี่ ชําระราคาที่ดินในส่วนที่เหลือ รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ จํานวน 373,200,000 บาท ในวันที่จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ท่ดี ิน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566
โดยบริษัทและผูซ้ อื ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึง่
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการคํานวณ
ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ
N/A เนื่องจากเป็ นการจําหน่ายสินทรัพย์
2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
N/A เนื่องจากเป็ นการจําหน่ายสินทรัพย์
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน*
ร้อยละ 39.32*
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
N/A เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
* สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 เท่ากับ 1,279,905,998 บาท
ขนาดรายการ (503,200,000x100)/1,279,905,998 = ร้อยละ 39.32
จากการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 39.32
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งเป็ นขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้อง
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จัดส่งสารสนเทศการทํารายการไปยังผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับตัง้ แต่วันที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ในการเข้าทํารายการจําหน่ายที่ดิน บริษัทได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ สิน้ 503,200,000 บาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ทจี่ าํ หน่ายไป
มูลค่าที่ดิน ณ 30 มิถนุ ายน 2565 เป็ นมูลค่า 46,215,000 บาท
7. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายในราคาตารางวาละ 800,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาประเมินโดยวิธีกาํ หนดมูลค่า
ตลาดจากผูป้ ระเมินมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
8. แผนการใช้เงินทีไ่ ด้รับจากการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า การเข้า ทํา รายการจํา หน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ฯ ในครั้ง นี ้ มี ค วาม
สมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่ม-ี
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนีม้ ีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ
( นายประกิต อภิสารธนรักษ์ )
ประธานกรรมการ
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