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เลขท่ี 2564 - 017 

วนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งการทํารายการเกี่ยวโยงกัน  

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบว่าท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัการทาํรายการเก่ียว

โยงกนั กล่าวคือ การซ้ือหอ้งชุดหน่ึงหอ้ง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส (“รายการ”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. วันที่ทํารายการ   
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการทาํรายการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม จะมีการลง

นามสัญญาซ้ือขายและการจดทะเบียนสาํหรับรายการน้ีภายในสามเดือนขา้งหนา้ 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
 

ผูซ้ื้อ บริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศไทยของ

บริษทัฯ 
 

ผูข้าย นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม และนายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
 

บริษทัยอ่ยในฐานะผูซ้ื้อจะทาํการซ้ือหอ้งชุดหน่ึงห้อง ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั้งอยูเ่ลขท่ี 168/21 

อาคาร A ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (“ทรัพยสิ์น”) จากผูข้าย 
 

4. รายละเอียดของทรัพย์สิน 
 

ห้องชุดจาํนวน 1 ห้อง พร้อมตกแต่งซ่ึงปลอดจาํนองและภาระผูกพนัใด ๆ ห้องเลขท่ี 168/21 อาคาร A                  

ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ก่อสร้างในปี 2535 เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 249.94 ตารางเมตร (ประกอบไปดว้ย 

2 หอ้งนัง่เล่น/หอ้งครัว 3 หอ้งนอน และ 4 หอ้งนํ้า) พร้อมสิทธิการใชท่ี้จอดรถยนตจ์าํนวน 1 คนั  
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5. มูลค่ารวมของรายการและเง่ือนไขในการชําระเงิน 
 

ราคาซ้ือทรัพยสิ์นเป็นเงินทั้งส้ิน 7.50 ลา้นบาท (“ราคาซ้ือ”) ซ่ึงเป็นราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาดซ่ึงอยู่ท่ี 13.50 

ลา้นบาท (54,000 บาทต่อตารางเมตร) ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 

จดัทาํโดย บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินอิสระท่ีอยู่ในรายช่ือบริษทั

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

การชาํระเงินสําหรับราคาซ้ือจะดาํเนินการโดยการชาํระเป็นเงินสดเต็มจาํนวน ณ วนัท่ีคู่สัญญาไดล้งนาม

ในสัญญาซ้ือขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ กรมท่ีดิน โดยผูซ้ื้อจะเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าธรรมเนียม 

ภาษี และอากรแสตมป์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียน การซ้ือขายและการโอน

กรรมสิทธ์ิรวมประมาณ 500,000 บาท  
 

6. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการ

ของบริษทัย่อย อน่ึง ปัจจุบนั คุณคาลิด ถือหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 121,386,275 หุ้น (ร้อยละ 7.78) 

และถือหุน้ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.001) และ 

2) นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม นอ้งชายของนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

ทั้งน้ี นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม และ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม มีฐานะเป็นผูข้ายในการทาํรายการน้ี 
 

7. วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าทํารายการ 
 

ปัจจุบนับริษทัย่อยเป็นเจา้ของห้องชุด ณ อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส จาํนวน 29 ห้อง เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่

อาศยัของพนกังานชาวต่างชาติของบริษทัฯ และเพื่อให้บุคคลภายนอกเช่า ในปัจจุบนัห้องชุดทั้งหมดของ

บริษทัย่อยมีผูอ้ยู่อาศยั ดงันั้น เพื่อเป็นการจดัหาท่ีพกัอาศยัเพิ่มเติมให้แก่พนักงานชาวต่างชาติอาวุโสราย

ใหม่ (รวมถึงครอบครัวของพนกังานดงักล่าว) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือหอ้งชุดเพิ่มเติมอีกหอ้งหน่ึง นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีหอ้งชุดใด ๆ วา่งลง

และมิไดมี้พนักงานของบริษทัฯ อยู่อาศยันั้น บริษทัฯ สามารถปล่อยห้องชุดดงักล่าวให้เช่าในตลาดได้

อยา่งง่ายดาย ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่บริษทัย่อยและบริษทัฯ อีกทางหน่ึง  เน่ืองจาก

อาคารชุดเพรสทิจ ทาวเวอร์ส ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและแหล่งธุรกิจหลกัสาํคญั

ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งอาคารดงักล่าวยงัตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS)  และสถานีรถไฟฟ้า

ใตดิ้น (MRT) อีกดว้ย 
 

8. แหล่งเงินทุน 
 

เงินสดสาํรองภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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9. มูลค่ารวมของการทํารายการ 
 

9.1  มูลค่ารวมของการทํารายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 การทาํรายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ของบริษทัฯ ดงันั้น การทาํรายการน้ีจึงมีขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง* ซ่ึงเป็นขนาดรายการท่ี

ต้องขออนุมติัการเขา้ทาํรายการจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้งตน้): ไม่มี 

 

* รายการขนาดกลาง หมายถึง รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการซ่ึงมีมูลค่าของ

รายการ ดังนี ้(ก) มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ (ข) มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกิน                 

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (โดยเลือกจาํนวนท่ีสูงกว่า) ท้ังนี ้มูลค่า

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 13,571.46  ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบ

ทานแล้วของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

9.2 มูลค่ารวมของการทํารายการตามเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 

ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการได้มาและจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน การทาํรายการน้ีคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ

(TA)* ดงันั้น การทาํรายการขา้งตน้ จึงไม่เขา้ข่ายการเปิดเผยรายการใด ๆ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 

 

รายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (ไม่รวมรายการดงักล่าวขา้วตน้): ไม่มี 

 

*มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 23,438.53 ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมสอบทานแล้วของ               

บริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการทาํรายการน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2564 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 และมีความเห็นวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวนั้นมีความเหมาะสมและ
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เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ อีก

ทั้งราคาซ้ือนั้นยงัตํ่ากวา่ราคาตลาดมาก ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัการทาํรายการดงักล่าว 

โดยไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นต่างไป  ทั้งน้ี นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมมิไดเ้ขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯในวาระการพิจารณารายการดังกล่าวขา้งต้น และมิได้ออกเสียงลงมติในวาระ

ดงักล่าว 
 

11.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการไดพ้ิจารณาการทาํรายการน้ีในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 และมีความเห็นว่าการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค์และ

ประโยชน์ในการเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ งราคาซ้ือนั้ นยงัตํ่ากว่าราคาตลาดมาก ดังนั้ น 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการจึงมีมติอนุมติัการทาํรายการดงักล่าว โดยไม่มีกรรมการ

ตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างไป  

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 

________________________________ 

(นายกอตมั คูรานา) 

กรรมการบริหาร 


