ที่ ลก. 0409/2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

เรือ่ ง รายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับสัญญารับจ้างเป็ นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตีเ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ ที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2563 ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชัน้ 7 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทและบริษัทย่อย
ทาสัญญารับจ้างเป็ นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช ของ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
จากัด (“บริษัท สยาม รีเทล”) ซึง่ การเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วันที่ทารายการ

:

ภายหลังจากวันที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ นี ้

รายละเอียดผูท้ ี่เข้าทารายการ

:

ผูร้ บั จ้าง คือ

ผูว้ า่ จ้าง คือ

บริษัท ควอลิตีเ้ ฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึง่ เป็ น บริษัทย่อย ของ
บริษัท (“บริษัทย่อย”)
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด (“บริษัท สยาม รีเทล”)

ลักษณะการทารายการ

:

1) บริษัทย่อย รับจ้างเป็ นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล
21 โคราช โดยอนุญาตให้ใช้สทิ ธิการใช้เครือ่ งหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์
2) บริษัท ให้บริการ Software ระบบโรงแรม
เป็ นระยะเวลา 3 ปี (เริ่มวัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566) และมีสิท ธิ
ต่ออายุสญ
ั ญาได้อีกเป็ นคราวๆ แล้วแต่ตกลงกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูม้ ีอานาจในการเจรจาตกลง
ในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

:

1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาเท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทัง้ หมด จากการดาเนินงาน โดย
ไม่รวมรายรับบางประเภทที่สญ
ั ญาบริหารโรงแรมระบุไว้ คิดเป็ นเงินตลอดระยะเวลา
3 ปี ประมาณ 8 ล้า นบาท โดยค านวณจากการประมาณการรายรับ จากการ
ดาเนินงานของโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี
รายรับรวม

2564
115

2565
135

2566
150

1

2) ค่าตอบแทนให้บริการ Software ระบบโรงแรม ปี ละ 440,000 บาท เป็ นเงินตลอด
ระยะเวลา 3 ปี จานวน 1,320,000 บาท
รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้ เป็ นเงินตลอดอายุสญ
ั ญา 3 ปี ประมาณ 9,320,000 บาท
ประเภทและขนาดของรายการ

:

เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มูลค่าขนาดรายการ
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 0.036 ซึ่ ง มากกว่ า ร้อ ยละ 0.03 แต่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 3 ของมูล ค่ า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 ซึ่งเป็ นรายการขนาดกลาง ดังนัน้ บริษัท ต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการนีจ้ าก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่า
สิง่ ตอบแทน

:

อัตราค่าตอบแทนการเป็ นที่ปรึกษาเป็ นอัตราใกล้เคียงกันกับผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะ
เดียวกัน

รายละเอียดของบุคคลเกี่ยวโยง

:

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็ นกรรมการของบริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
จากัด และมีความเกี่ยวข้องโดยเป็ นมารดานายอนันต์ อัศวโภคิน ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท

กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย

:

ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึง่ เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
ของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท

:

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา จารุ ตระกูลชัย)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2677-7000
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