ที่ ลก 0326/2563

วันที่ 25 กันยายน 2563

เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็ นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตีเ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ ที่ 8/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 7 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร ได้มีมติอนุมตั ิให้
บริษัทย่อย ต่อสัญญารับจ้างเป็ นที่ ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของ บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด
(มหาชน) (“บริษัทแมนดาริน”) ซึง่ การเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วันที่ทารายการ

:

ภายหลังจากวันที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ นี ้

รายละเอียดผูท้ ่ีเข้าทารายการ

:

ผูร้ บั จ้าง คือ บริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตเี ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)(“บริษัทย่อย”)
ผูว้ า่ จ้าง คือ บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน) (“บริษัทแมนดาริน”)

ลักษณะการทารายการ

:

การต่อสัญญารับ จ้างเป็ นที่ ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท
แมนดาริ น และอนุ ญ าตให้สิ ท ธิ ใ ช้เ ครื่ อ งหมายบริ ก าร เซนเตอร์ พอยต์ เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) และมีสิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญา
ได้อีกเป็ นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูม้ ีอานาจในการเจรจา
ตกลงในสัญญาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

:

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทัง้ หมดจากการดาเนินงาน โดย
ไม่ ร วมรายรับ บางประเภทที่ สัญ ญาบริ ห ารโรงแรมระบุ ไ ว้ คิ ด เป็ น เงิ น ตลอด
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ประมาณ 8 ล้านบาท
โดยคานวณจากการประมาณการรายรับจากการดาเนินงานของโรงแรมแมนดาริน
ดังนี ้
(หน่วย:ล้านบาท)
ปี
2563
2564
(ต.ค.-ธ.ค.)
(ม.ค.-ก.ย.)
รายรับรวม
107
301

ประเภทและขนาดของรายการ :

เป็ น รายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ท่ี ไ ม่ มีเงื่ อ นไขการค้าโดยทั่วไป มูล ค่า ขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.031 ซึง่ มากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริษัทต้องขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการนีจ้ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ท่ีใช้ในการกาหนดมูลค่า :
สิ่งตอบแทน

อัตราค่าตอบแทนการเป็ นที่ปรึกษาเป็ นอัตราใกล้เคียงกันกับ ผูป้ ระกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกัน

รายละเอียดของบุคคลที่ เกี่ ย ว :
โยงกัน

1) นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริษัท
แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 55.85 และนางสาวเพียงใจ
หาญพาณิชย์ มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท
แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน) และ มีความเกี่ยวข้องโดยเป็ นมารดา นาย
อนันต์ อัศวโภคิน ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
และบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
2) นางสุวรรณา พุทธประสาท เป็ นกรรมการของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด
(มหาชน) และบริษัท ควอลิตเี ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย

:

นางสุวรรณา พุทธประสาท ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการเข้าทารายการวาระนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ

:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึง่ เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
ของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

:

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร.02 677 7000

(นางสาวอภิญญา จารุ ตระกูลชัย)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

