บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000726
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No.0107537000726

ที่ ever/list 024/2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
เรี ยน
เรื่ อง

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แจ้ งการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “EVER”)ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2563 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัททาสัญญาและต่ออายุสัญญาเช่าสานัก งานกับบริ ษัท บางนา แอสเซ็ท จากัด โดยรายการดังกล่าวจัดเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ โดยมีมลู ค่ามากกว่า 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (NTA) บริ ษัทจึงขอรายงานสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563
ทังนี
้ ้ จะมีการลงนามในสัญญาเช่า ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
สัญญาเช่าที่ 1- สัญญาเช่าที่ 2
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท บางนาแอสเซ็ท จากัด “ผู้ให้ เช่า”
ผู้เช่า : บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) “ผู้เช่า”
สัญญาเช่าที่ 3
ผู้ให้ เช่า : บริ ษัท บางนาแอสเซ็ท จากัด “ผู้ให้ เช่า”
ผู้เช่า : บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด “ผู้เช่า”
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
การเช่าพื ้นที่อาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ลาดับที่
ระยะเวลาเช่า
จานวน พื ้นที่ อัตราค่าเช่า ค่าเช่ารายเดือน
ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
(เดือน) (ตร.ม.) (บาท/ตร.ม.)
(บาท/เดือน)
(บาท)
สัญญาเช่าที่ 1 1 ม.ค.2563 - 30 พ.ย.2565 35 430.10
350
150,535.00
5,268,725.00
สัญญาเช่าที่ 2 1 ส.ค.2563 - 30 พ.ย.2565 28 250.00
350
87,500.00
2,450,000.00
สัญญาเช่าที่ 3 1 ส.ค.2563 - 30 พ.ย.2565 28 456.69
350
159,841.50
4,475,562.00
รวม
397,876.50
12,194,287.00

223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2361-6156-60 โทรสาร : 0-2720-7598-9
223/96 Country Complex Building,Tower A,21st Fl.,Sanphawut Road., Bangna , Bangkok 10260 Tel:0-2361-6156-60 Fax: 0-2720-7598-9

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000726
EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No.0107537000726

4. มูลค่ ารวมของรายการ
มูลค่าของค่าเช่ารวมตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ นจานวนเงิน 12.19 ล้ านบาท โดยตามงบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบอนุญาตแล้ ว บริ ษัทมี NTA มูลค่า 2,562.44 ล้ านบาท ซึง่ มูลค่ารายการคิดเป็ นร้ อยละ 0.48
ของ NTA
การเข้ าทารายการครัง้ นี ้จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฎิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึง่ เป็ นรายการขนาดกลาง
มีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรื อมากว่าร้ อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย(NTA) แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ซึง่ บริ ษัทมีหน้ าที่จะต้ องดาเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทผู้ให้ เช่าซึ่งเป็ นเจ้ าของพื น้ ที่อ าคารสานักงานให้ เช่าตามที่ระบุในสัญ ญาเช่าดังกล่าวข้ างต้ นมีหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา
วรวรรณ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.17 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัทผู้ให้ เช่า โดยมี หม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ
เป็ นมารดาของนายสวิจกั ร์ โลจายะ ซึง่ เป็ นประธานกรรมการของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)
6. กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ดาเนินการให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียไม่ให้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมในวาระพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันนี ้
7. ความเห็นของคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึง่ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้ เสียหรื อเป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระดังกล่าวได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า การทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และมีอตั ราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้ กับอัตราค่าเช่าในตลาด ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัท จึงมีมติเห็นชอบให้ เข้ าทารายการ
ดังกล่าว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสวิจกั ร์ โลจายะ)
กรรมการผู้จดั การ
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