ที่ 51/2559/042
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่ อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“CPN”) ครัง้ ที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2559 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ให้ เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั สมุย แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จากัด (มหาชน) (“CENTEL”) เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรมบนที่ดินดังกล่าว โดยคณะกรรมการ CPN ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ า
ทารายการโดยมีเงื่อนไขว่า คณะกรรมการ CENTEL จะต้ องมีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการเช่นกัน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ CENTEL ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทจึงขอแจ้ งสารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันรายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์ เกษม(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์ เกษม)
เลขานุการบริ ษัท

(เอกสารแนบ)
สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรื่อง การให้ เช่ าช่ วงที่ดินบางส่ วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
1. วันที่เกิดรายการ
ภายในเดือนสิงหาคม 2559
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์
ผู้ให้ เช่าช่วงที่ดิน: บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ( “CPN”)
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมร้ อยละ 100
ผู้เ ช่ า ช่ ว งที่ ดิ น : บริ ษั ท โคซี่ โฮเต็ ล จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยที่ บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ลพลาซา จ ากัด (มหาชน)
(“CENTEL”) ถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 100
ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอานาจควบคุมของ CPN และ CENTEL เป็ นบุคคลกลุม่ เดียวกัน คือ กลุม่
จิราธิ วัฒน์ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งถือหุ้นใน CPN ร้ อยละ 53 และถื อหุ้นใน CENTEL ร้ อยละ 65
รายละเอียดดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียของ CPN ประกอบด้ วย
1) บุคคลธรรมดาในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ รวม 89 คน ถือหุ้นร้ อยละ 27
2) บริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 26
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียของ CENTEL ประกอบด้ วย
1) บุคคลธรรมดาในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ รวม 85 คน ถือหุ้นร้ อยละ 60
2) บริ ษัท เตียง จิราธิวฒ
ั น์ จากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 5
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จากัด และบริ ษัท เตียง จิราธิ วฒ
ั น์ จากัด เป็ นบุคคล
ธรรมดาในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
3. ลักษณะและมูลค่ ารวมของรายการ
บริ ษัท เซ็นทรั ลเวิลด์ จากัด จะให้ บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการเซ็นทรั ล
เฟสติวลั สมุย บริ เวณหาดเฉวง ถนนเฉวงเชิงมนต์ ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อพัฒนา
โรงแรมโคซี่ สมุย เฉวง โดยมีเงื่อนไขการเช่าช่วงที่สาคัญดังนี ้
ขนาดที่ดิน
วันที่ทาสัญญา
ระยะเวลาการเช่าช่วง
และการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง

2 ไร่ 73 ตารางวา
ภายในเดือนสิงหาคม 2559
ระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 27 ปี 2 เดือน และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าช่วงอีก 10 ปี โดยสัญญาเช่าช่วงจะสิ ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2596
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ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าช่วง
การชาระค่าเช่าช่วง

จานวนรวม 62,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วงรวมประมาณ 37 ปี
2 เดือน
งวดที่ 1: 10% เมื่อลงนามในสัญญา
งวดที่ 2: 90% เมื่อ บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร

ทังนี
้ ้ การทารายการดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 0.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมที่ผ่าน
การสอบทานแล้ วล่าสุดของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
4. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
เกณฑ์ที่ใ ช้ ใ นการกาหนดมูลค่า สิ่ง ตอบแทนเป็ นไปตามเงื่อ นไขการค้ า ปกติ และข้ อ ตกลงต่า งๆ เป็ นไป
ตามการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ให้ เช่าช่วงและผู้เช่าช่วง โดยพิจารณาราคาตลาดของที่ดินบริ เวณข้ างเคียงและ
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ประกอบกับการพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในการทารายการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า
การเข้ าทารายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล มีหลักการกาหนดราคาที่ยอมรับได้ ซึ่งการพัฒนาโครงการโรงแรม
บริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย จะก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทและช่วยสร้ างความแข็งแกร่ง ดังนี ้
1) สร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน
2) ช่วยดึงดูดลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การในศูนย์การค้ าเพิ่มมากขึ ้น
3) เสริ มสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ เู ช่าที่จะมาเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติอนุมัติ ให้ บริ ษัท เซ็นทรั ลเวิลด์ จากัด ให้ เช่าช่วงที่ดินบางส่วนของโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย แก่บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากัด โดยการอนุมตั ิการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม ซึง่ ประกอบด้ วย
1) นายสุทธิชยั
จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2) นายสุทธิเกียรติ
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
3) นายสุทธิชาติ
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
4) นายสุทธิศกั ดิ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
5) นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
6) นายกอบชัย
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
7) นายปริ ญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการ
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