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ที่ ZIGA 010/2564
5 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

แจ้งการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษั ท ซิ ก้า อิ น โนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอแจ้ง ให้ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 17 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าทาการเช่าอาคาร
สานัก งาน จาก บริษั ท ซู ภากิ จพร็อ พ จ ากัด ซึ่ง เป็ น การตกลงเข้าท ารายการกับ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน มี ร ายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ : วันที่ 1 มกราคม 2564
คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง :
ผูเ้ ช่า : บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (ZIGA)
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด
ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด มีกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ คนเดียวกัน
กับ บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท ซูภากิจพร็อพ จากัด
ZIGA
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ถือหุน้ ร้อยละ 45
ถือหุน้ ร้อยละ 31.72 (ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564)
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัททารายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสานักงานระยะสัน้ 3 ปี กับบริษัท
ซูภากิจพร็อพ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
▪ สถานที่เช่า : ตัง้ อยู่ท่ี 196 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฏร์บรู ณะ กรุงเทพฯ
▪ ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2566
▪ ขนาดพืน้ ที่เช่า : 1,406 ตารางเมตร
▪ อัตราค่าบริการ : เดือนละ 450,000 บาท (เฉลี่ย 320.06 บาท/ตารางเมตร)
▪ การชาระค่าเช่า : กาหนดชาระภายในวันที่ 5ของทุกเดือน
▪ วัตถุประสงค์ในการเช่า : เพื่อใช้เป็ นสานักงานสาหรับทาธุรกิจค้าปลีกและการขยายสาขาในลักษณะแฟรนไชส์
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เกณฑ์ในการกาหนดอัตราค่าเช่า : เปรียบเทียบกับค่าเช่าของอาคารขนาดใกล้เคียงในพืน้ ที่ใกล้เคียงกัน
มูลค่ารวมของการทารายการ : 16,200,000 บาท ( ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี )
ประเภทและขนาดรายการ : การเข้าทารายการข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ ยวโยงกันประเภทที่ 3 รายการเช่า
อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทอาคารสานัก งานไม่ เ กิ น 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยถือเป็ นรายการขนาดกลางที่มี
มูลค่ามากกว่า 0.03% แต่นอ้ ยกว่า 3% ของทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ (ประมาณร้อยละ 2.35 โดยทรัพย์ท่มี ีตวั ตน
สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่าเท่ากับ 805.91 ล้านบาท) และในช่วง
6 เดือน ที่ผ่านมาไม่มีการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
จากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัทฯ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ไม่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการเข้าทารายการในวาระนี ้
ประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯได้รับ
การเข้าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากอาคารดังกล่าวตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ท่จี ะทาให้
บริษัทสามารถหาบุคลากรที่เหมาะสมในธุร กิจค้าปลีกและการขยายสาขาในลักษณะแฟรนไชส์ รวมถึงอัตราค่าเช่า
ใกล้เคียงกับค่าเช่าของอาคารใกล้เคียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
กรรมการผูจ้ ดั การ

