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ท่ี PROUD-LC 2021/010 
 
 8 พฤศจิกายน 2564 
   
เร่ือง การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเก่ียวกบัการเช่าพื้นท่ี 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                                                      

 

 บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษทั หัวหิน สกาย ลิฟว่ิง จ ากัด 
(“HHS”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ ได้เขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีภายในโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin กับ 
บริษทั วานา นาวา จ ากัด ("วานา นาวา") ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจาก วานา นาวา เป็นบริษทัท่ีโดย
พฤติการณ์อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ในการจดัการและการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น
การเขา้ท าสัญญาดงักล่าวจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบัการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ท ารายการในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 
โดยบริษทัฯ คาดวา่จะลงนามในสัญญาเช่าพื้นท่ีภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 
  ผูเ้ช่า :  บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟว่ิง จ ากดั 
  ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั วานา นาวา จ ากดั 

 

3. ลักษณะการท ารายการ 
HHS จะเขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีภายในโรงแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin จาก วานา นาวา เพื่อตั้ง
ส านักงานขายและสร้างห้องตวัอย่างเพื่อสนับสนุนการท าการตลาดส าหรับโครงการ VEHHA Hua Hin ของ
บริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการท าสัญญา ดงัน้ี  
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• สัญญาเช่าพื้นท่ี 

1) สัญญาเช่าพื้นท่ี ฉบบัท่ี 1 ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564 อตัราค่าเช่า
รวม 3.07 ลา้นบาท  

 2) สัญญาเช่าพื้นท่ี ฉบบัท่ี 2 ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 – 31 ธนัวาคม 2565 อตัราค่าเช่ารวม  
        2.84 ลา้นบาท  
 3) สัญญาเช่าพื้นท่ี ฉบบัท่ี 3 ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 – 31 ธนัวาคม 2566 อตัราค่าเช่ารวม  
        4.19 ลา้นบาท  

• การช าระค่าเช่าจะช าระเป็นรายเดือน  
• ค่าใชจ่้ายเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีโรงแรมก่อนส่งมอบพื้นท่ีคืนหลงัจากเช่าพื้นท่ีครบตามก าหนดระยะเวลา

ในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท 
โดยท่ี HHS ไดเ้ร่ิมใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวไปก่อนการลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2564 เน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องเขา้ไปปรับปรุงพื้นท่ีก่อนท าสัญญา เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตาม
ก าหนดระยะเวลา ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้โรงแรม
ตอ้งปิดพื้นท่ีใหบ้ริการบางส่วน จึงเป็นช่วงเวลาท่ีสะดวกของการท างานของผูรั้บเหมา 
 

4. ขนาดของรายการและประเภทของรายการ  
อัตราค่าเช่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าพื้นท่ี 3 ฉบับและค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีมีมูลค่ารวมเท่ากับ 
15,101,321.00 บาท (สิบห้าลา้นหน่ึงแสนหน่ึงพนัสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถว้น) เม่ือค านวณขนาดรายการคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซ่ึง NTA ของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวนเท่ากบั 582.12 ลา้นบาท ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
ดงันั้นขนาดรายการดงักล่าวถือเป็นรายการขนาดกลางท่ีมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03  แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ 
NTA ของบริษทัฯ ประเภทรายการเก่ียวกบัการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี จึงไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5.    บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 
HHS เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นจ านวน 9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 

ของทุนช าระแลว้ของ HHS 
วานา นาวา เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก วานา นาวา เป็นบริษทัท่ีโดยพฤติการณ์อยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของนางสาวพราวพุธ ลิปตพลัลภ และนายพสุ ลิปตพลัลภ ซ่ึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ ในการจดัการและการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั  
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นางสาวพราวพุธ ลิปตพลัลภ และนายพสุ ลิปตพลัลภ เป็นกรรมการใน วานา นาวา โดยมีอิทธิพลใน

การจดัการและการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัในวานา นาวา   
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       (นายภูมิพฒัน์ สินาเจริญ) 
          กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


