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เลขท่ี 2562 - 016 

วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งการท ารายการเกีย่วโยงกัน  
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบว่าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการท ารายการเก่ียว
โยงกนั กล่าวคือ การซ้ือหอ้งชุดหน่ึงหอ้ง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส (“รายการ”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. วนัที่ท ารายการ   
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการท ารายการเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตาม จะมีการลง
นามสญัญาซ้ือขายและการจดทะเบียนส าหรับรายการน้ีภายในหน่ึงเดือนขา้งหนา้ 
 

2. คู่สัญญาที่เกีย่วข้อง  
 

ผูซ้ื้อ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศไทยของ
บริษทัฯ 

 

ผูข้าย นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และนางวิชยัลกัษมี ฮาชิม 
 

3. ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 

บริษทัยอ่ยในฐานะผูซ้ื้อจะท าการซ้ือหอ้งชุดหน่ึงหอ้ง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั้งอยูเ่ลขท่ี 168/20 
อาคาร A ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (“ทรัพยสิ์น”) จากผูข้าย 
 

4. รายละเอยีดของทรัพย์สิน 
 

ห้องชุดจ านวน 1 ห้อง พร้อมตกแต่งซ่ึงปลอดจ านองและภาระผูกพนัใดๆ ห้องเลขท่ี 168/20 อาคาร A                  
ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ก่อสร้างในปี 2535 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 249.94 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย 
1 หอ้งนัง่เล่น/หอ้งอาหาร 3 หอ้งนอน 4 หอ้งน ้า 1 หอ้งครัว และ 1 หอ้งครอบครัว) พร้อมสิทธิการใชท่ี้จอด
รถยนตจ์ านวน 1 คนั  
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5. มูลค่ารวมของรายการและเงือ่นไขในการช าระเงนิ 

 

ราคาซ้ือทรัพยสิ์นแป็นเงินทั้งส้ิน 13.25 ลา้นบาท (“ราคาซ้ือ”) ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงอยู่ท่ี 
13.50 ลา้นบาท (54,000 บาทต่อตารางเมตร) ตามรายงานการประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 จดัท าโดย บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินอิสระท่ีอยู่ในรายช่ือ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
การช าระเงินส าหรับราคาซ้ือจะด าเนินการโดยการช าระเป็นเงินสดเต็มจ านวน ณ วนัท่ีคู่สัญญาไดล้งนาม
ในสัญญาซ้ือขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ กรมท่ีดิน โดยผูซ้ื้อและผูข้ายจะร่วมรับผิดชอบฝ่ายละ
คร่ึงหน่ึงในค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียน                 
การซ้ือขายและการโอนกรรมสิทธ์ิรวมประมาณ 250,000 บาท  
 

6. บุคคลที่เกีย่วโยงกนั 
 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการ
ของบริษทัย่อย อน่ึง ปัจจุบนั คุณคาลิด ถือหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 131,486,275 หุ้น (ร้อยละ 8.43) 
และถือหุน้ของบริษทัยอ่ยจ านวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.001) และ 

2) นางวิชยัลกัษมี ฮาชิม คู่สมรสของคุณคาลิด 
 

ทั้งน้ี คุณคาลิด และ คุณวิชยัลกัษมี มีฐานะเป็นผูข้ายในการท ารายการน้ี 
 

7. วตัถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าท ารายการ 
 

ปัจจุบนับริษทัย่อยเป็นเจา้ของห้องชุด ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส จ านวน 28 ห้อง เพ่ือใชเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยัของพนกังานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และเพ่ือใหบุ้คคลภายนอกเช่า ในปัจจุบนัหอ้งชุดทั้งหมดของ
บริษทัย่อยมีผูอ้ยู่อาศยั ดงันั้น เพ่ือเป็นการจดัหาท่ีพกัอาศยัเพ่ิมเติมใหแ้ก่พนกังานชาวต่างชาติอาวุโสราย
ใหม่ (รวมถึงครอบครัวของพนกังานดงักล่าว) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการสืบทอดต าแหน่งของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือหอ้งชุดเพ่ิมเติมอีกหอ้งหน่ึง นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีหอ้งชุดใดๆ ว่างลง
และมิไดมี้พนกังานของบริษทัฯ อยู่อาศยันั้น บริษทัฯ สามารถปล่อยห้องชุดดงักล่าวให้เช่าในตลาดได้
อยา่งง่ายดาย ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัฯ อีกทางหน่ึง  เน่ืองจาก
อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและแหล่งธุรกิจหลกัส าคญั
ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งอาคารดงักล่าวยงัตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS)  และสถานีรถไฟฟ้า
ใตดิ้น (MRT) อีกดว้ย 
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8. แหล่งเงนิทุน 
 

เงินสดส ารองภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

9. มูลค่ารวมของการท ารายการ 
 

9.1  มูลค่ารวมของการท ารายการตามเกณฑ์รายการที่เกีย่วโยงกนั 
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 การท ารายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 
ของบริษทัฯ ดงันั้น การท ารายการน้ีจึงมีขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง* ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ี
ตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้งตน้): ไม่มี 
 
* รายการขนาดกลาง หมายถึง รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการซ่ึงมีมูลค่าของ
รายการ ดังนี้ (ก) มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ (ข) มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน                  
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยเลือกจ านวนท่ีสูงกว่า) ท้ังนี ้มูลค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 11,717.27  ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบ
ทานแล้วของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 
9.2 มูลค่ารวมของการท ารายการตามเกณฑ์เกีย่วกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 

ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน การท ารายการน้ีคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของมลูค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ* 
ดงันั้น การท ารายการขา้งตน้ จึงไม่เขา้ข่ายการเปิดเผยรายการใด ๆ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการและการเปิดเผยรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียน 
 
รายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้วตน้): ไม่มี 
 
*มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 25,412.05 ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบทานแล้วของ               
บริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการท ารายการน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 และมีความเห็นวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวนั้นมีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคแ์ละประโยชนใ์นการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ อีก
ทั้งราคาซ้ือนั้นยงัต ่ากว่าราคาตลาด ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัการท ารายการดงักล่าว 
โดยไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นต่างไป  ทั้งน้ี คุณคาลิดมิไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
ในวาระการพิจารณารายการดงักล่าวขา้งตน้ และมิไดอ้อกเสียงลงมติในวาระดงักล่าว 
 

11.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาการท ารายการน้ีในการประชุมคณะกรรมการ
ตราจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 และมีความเห็นว่าการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ในการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น  อีกทั้ งราคาซ้ือนั้ นย ังต ่ ากว่าราคาตลาด ดังนั้ น 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจึงมีมติอนุมติัการท ารายการดงักล่าว โดยไม่มีกรรมการ
ตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างไป  
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

________________________________ 
(นายกอตมั คูรานา) 
กรรมการบริหาร 


