ที่ GRAMMY 002/2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การอาคารสํานักงานของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย กับ บริ ษัท เกิดฟ้า จํากัด
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารสํานักงาน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส และ
อนุมตั ิการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ กับ บริ ษัท เกิดฟ้า จํ ากัด (“เกิดฟ้ า”) ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. วันที่เกิดรายการ :

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2562

2. คูส่ ญ
ั ญา
2.1 ผู้เช่า

:

บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทมีทุน
จดทะเบียนที่เรี ยกและชําระแล้ ว 819,949,729 บาท

2.2. ผู้ให้ เช่า

:

บริ ษัท เกิดฟ้า จํากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกและชําระแล้ ว 500,000,000 บาท

3. ลักษณะรายการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคารสํานักงานจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส กับบริ ษัท เกิดฟ้า จํากัด
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าดังนี ้
ข้ อมูลเกี่ยวกับอาคารที่เช่า

: อาคารสํานักงานสูง 43 ชัน้ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขนาดของพื ้นที่เช่า

: ประมาณ 31,000 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ น 80 % ของพื ้นที่อาคาร
ทังหมด
้

ระยะเวลาการเช่า

: อายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี โดยผู้เช่ามีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีก
คราวละ 3 ปี

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

: จากราคาเดิมรวมค่าเช่าและค่าบริ การ 503 บาทต่อเดือนต่อ
ตารางเมตร ปรับขึ ้นในแต่ละปี ดังนี ้
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ระยะเวลา

ราคาค่าเช่าและค่าบริการ

ปรับขึ ้น (%)

(บาท /เดือน /ตารางเมตร)
ปี ที่ 1 (1 พ.ค. 2559 – 30 เม.ย. 2560)

555.00

10.33%

ปี ที่ 2 (1 พ.ค. 2560 – 30 เม.ย. 2561)

585.00

5.41%

ปี ที่ 3 (1 พ.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562)

615.00

5.13%

ทังนี
้ ้ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและบริ การเสริ มอื่นๆ (ราคา
ตลาดสําหรับพื ้นที่สํานักงาน อยู่ในช่วงระหว่าง 550 – 620 บาทต่อ
ตารางเมตร ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ บริ ษัท
โจนส์ แลง ลานซาลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
การปรับราคาค่าเช่าทุกๆ 3 ปี

: ให้ ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่ตกลงในเรื่ องอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การไม่ได้ ให้ แต่ละฝ่ ายแต่งตังผู
้ ้ ประเมินราคาแล้ วใช้ ราคาประเมิน
เฉลีย่ เป็ นเกณฑ์

4. มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน : ตลอดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี คิ ด เป็ น ประมาณ 654.92 ล้ า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่นที่เกี่ยวข้ อง)
5. เกณฑ์ที่ใช้ กําหนด

: เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสัญญาเดิม คือ คราวละ 3 ปี โดยใช้ อัตราค่าเช่ าและ
ค่าบริ การตามราคาตลาดซึง่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ยกเว้ นการต่ออายุ
สัญญาเช่าครัง้ แรกให้ ปรับขึ ้นได้ ไม่เกิน 15%

6. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

: นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

ชื่อ

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

ตําแหน่งในบริ ษัท

ประธานกรรมการ
ประธานที่ปรึกษาบริ ษัท
กรรมการ
ที่ปรึกษาบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท
ณ 24 ก.พ. 59
52.04%

ตําแหน่งใน
เกิดฟ้า
กรรมการ

สัดส่วนการถือ
หุ้นในเกิดฟ้า
ณ ปั จจุบนั
-ไม่มี-

-ไม่มี-

กรรมการ

-ไม่มี-

ทังนี
้ ้ เกิดฟ้า มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นบุตรของนายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ได้ แก่ นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม
นายระฟ้า ดํารงชัยธรรม นางสาวอิงฟ้า ดํารงชัยธรรม และ นางสาวฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม ซึ่งถือหุ้นในเกิดฟ้า
คนละ 25% และนายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่
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7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว :
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการข้ างต้ นเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่มีความสมเหตุสมผล สอดคล้ องกับราคา
ตลาดทัว่ ไป และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
มิได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อลงมติสาํ หรับรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. ลักษณะและขอบเขตของรายการ :
การตกลงเข้ าทํารายการข้ างต้ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ มี
มูลค่ารวมของรายการมากกว่า ร้ อยละ 3 ของมูล ค่า ตามบัญชี ข องสิน ทรั พย์ ที่มี ตัวตนสุทธิ ของบริ ษั ทจด
ทะเบียนและบริ ษัทย่อยตามงบการเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี แล้ ว และสัญญาเช่ามีระยะเวลาไม่เกิ น 3 ปี จัดเป็ นการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ซึง่ การเข้ าทํารายการดังกล่าวได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยที่ไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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