
 

 
ที ่CIG 067/2559  
 
       23 ธนัวาคม 2559 
 
เร่ือง  การจ าหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

เรียน  กรรมการ และผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 นัน้ มีมติอนมุตัิให้ บริษัท เดอ ละไม จ ากดั (“บริษัทยอ่ย”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ด าเนินการ
จ าหนา่ยสทิธิการเช่าและทรัพย์สนิ ให้กบั บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชนั จ ากดั (“ผู้ซือ้”) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
1. วันที่ท ำรำยกำร ภายในเดือน ธนัวาคม 2559 
 
2. รำยชื่อผู้ซือ้และผู้ขำย  

2.1 ผู้ขำย บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 
2.2 ผู้ซือ้ บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชนั จ ากดั 
2.3 ควำมสัมพันธ์ผู้ซือ้และผู้ขำย ไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องที่เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิของบ
ริษทัจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 รวมถึงประกาศที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ 

รายช่ือกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชนั จ ากดั 
รายช่ือกรรมการ 
 

1. นาย ปรีฎก ทองวนัด ี
2. นาย เลยีว ยไูท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น  (30 มีนาคม 2559) 
 

1. นาย ปรีฎก ทองวนัดี                       (50.00 %) 
2. นางสาว สมุิตร แสงทอง                  (40.00 %) 
3. นาย ณฐัวฒัน์ บญุเปลือ้งหนา่ย       (10.00 %) 

 
3. ทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย  

รายการจ าหนา่ยสทิธิการเช่าที่ดนิและสิง่ปลกูสร้าง และทรัพย์สนิในอาคาร ของบริษัทยอ่ย ดงันี ้
3.1) สทิธิการเชา่ 



 

3.1.1) สิทธิการเช่าที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงแรมสมายา บรุา โฉนดเลขที่ 7919, 7920 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะ 
สมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ที่ 2 ไร่ 16 ตารางวา และ 1 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ตามล าดบั ยกเว้นที่ดินเนือ้ที่จ านวน 213 
ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโฉนดเลขที่ 7920 ซึ่งใช้เป็นที่สร้างบ้านของผู้ ให้เช่า สญัญาเช่าครบก าหนดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2574  

3.1.2) สิทธิการเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงแรม เดอะ รูม โฉนดเลขที่ 24160 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ที่ 1 ไร่ 3 งาน พร้อมสิ่งปลกูสร้างเป็นอาคาร 4 ชัน้ เลขที่ 99/99 จ านวน 1 หลงั สญัญาเช่าครบ
ก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2572 

3.2) สิง่ปลกูสร้าง และทรัพย์สนิในอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรมสมายา บุรา เลขที่ 171/4-9 ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 7919,7920 ดังกล่าวตามข้อ 

3.1.1) พร้อมอปุกรณ์ในห้องพกั และส านกังานโรงแรมสมายา บรุาและโรงแรม เดอะรูม 
 

4. เกณฑ์ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร 
วิธีค ำนวณ กำรค ำนวณ งบกำรเงนิงวด 9 

เดือน สิน้สุดวันที่ 
30 กันยำยน 2559 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ 

(NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นทีได้มาหรือจ าหนา่ยไป) 
x 100 / NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

n/a1/- 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

(ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่น
ทีซือ้หรือขาย) x 100 / ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัท
จดทะเบยีน 

n/a1/- 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน 

มูลค่ารายการทีจ่่ายหรือได้รับ x 100 
/ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

18.49 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุท่ีออก
เพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพอืช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 /จ านวน
หุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท   

n/a2/- 

หมายเหต:ุ  1/- ไมน่ า มาค านวณเปรียบเทียบเน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ซึง่มีคา่ตอบแทนเป็นเงินสด 

  2/- ไมน่ ามาค านวณเปรียบเทียบเน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ซึง่ไมมี่การออกหุ้นสามญัเพ่ือช าระสินทรัพย์ 

 
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวนีเ้ป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ทจ 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาด
รายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 18.49 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยค านวณจากงบการเงินรวม ฉบบั
สอบทาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาจ าหน่ายไป คือเป็นการตกลง
เข้าท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบั



 

ร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บริษัทจึงมีหน้าที่จะต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการ
ท ารายการดงักลา่วตา่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และสง่หนงัสือเวียนถึงผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั
นบัจากวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
5. มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน  200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) 
 
6. กำรช ำระรำคำ  

แบ่งช าระ 200,000,000 บาท เป็นงวดๆ ระยะเวลางวดละ 3 เดือน (ไตรมาส) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 40 งวด เป็น
เงินงวดละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทกุวนัสดุท้ายของไตรมาส  

การช าระเงินดงักล่าวกระท าโดยในวนัท าสญัญาผู้ซือ้จะสัง่จ่ายเช็คให้กบัผู้ขายจ านวน 2 ฉบบั เป็นเงินฉบบัละ 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยเช็คลงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 เพื่อเป็นการช าระเงินใน
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 

ส าหรับการช าระเงินงวดตอ่ๆไปนัน้ ทกุๆ วนัก่อนสิน้ไตรมาส เร่ิมตัง้แตก่่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ซือ้
จะสัง่จ่ายเช็คลงวนัที่ลว่งหน้าวนัสดุท้ายของอีก 2 ไตรมาสถดัไป ให้กบัผู้ขาย และผู้ซือ้จะด าเนินการเช่นนีต้่อเนื่องไปทกุงวด 
จนกวา่จะช าระเงินครบถ้วน ซึง่ทกุขณะผู้ซือ้จะได้มอบเช็คช าระเงินลว่งหน้าให้กบัผู้ขาย 2 ฉบบัขึน้ไป 

เมื่อผู้ซือ้ได้ช าระเงินให้กบัผู้ขายครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจึงตกลงโอนสทิธิการเช่าและทรัพย์สนิให้กบัผู้ซือ้ทนัที 
 

7. มูลค่ำของสินทรัพย์ 
7.1 รำคำตำมบัญชี              155,552,697.77 บาท (ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2559) 
7.2 รำคำตำมบัญชีสิทธิกำรเช่ำที่ดิน                19,620,934.26 บาท (ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2559) 
7.3 รำคำประเมิน             182,556,415.92 บาท (ประเมินโดยบริษัท กรุงสยามประเมินค่า          

ทรัพย์สนิ จ ากดั ณ  วนัท่ี 06 พฤศจิกายน 2558) 
 
8. เกณฑ์ในกำรก ำหนดมูลค่ำสิ่งตอบแทน มลูคา่ซือ้ขายพิจารณาจาก ราคาตามบญัชีและราคาประเมิน 
 
9. เงื่อนไขอื่น 

9.1 ผู้ขายตกลงยินยอมให้ผู้ซือ้เข้าบริหารกิจการในโรงแรมทัง้สองแห่งดงักล่าวได้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป ซึง่รายได้ของโรงแรมนบัจากวนัดงักลา่ว ตลอดจนรายได้จากคา่เช่าพืน้ท่ีท าธุรกิจต่อเนื่องให้ตกเป็นของผู้ซือ้ทัง้สิน้ 
โดยผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทกุประเภทที่เกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ 

9.2 บรรดารายได้ ค่าใช้จ่าย ลกูหนี ้เจ้าหนีข้องกิจการโรงแรมทัง้สองแห่งก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ขายเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 

 
10. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรขำยทรัพย์สิน 

10.1 ลดผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ จากกผลขาดทนุของธุรกิจโรงแรม  
10.2 บริษัทฯ สามารถน าเงินทนุท่ีได้รับ ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเสริมสภาพคลอ่งให้กบับริษัทฯ  



 

 
11. แผนกำรใช้เงนิที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์:  

บริษัทฯ จะน าค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในการด าเนินงาน และใช้ใน
การช าระหนีก้บัสถาบนัการเงิน  

 
12. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำร   

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว เนื่องจากเป็น
การลดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ จากผลขาดทนุของธุรกิจโรงแรม จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะในการจ าหน่าย
สินทรัพย์ดังกล่าว นอกจากนี ้ราคาซือ้ขายยังมีมูลค่าสูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ณ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ
24,826,367.97 บาท และสงูกวา่ราคาประเมิน ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 7,382,783.89 บาท ณ วนัท่ี 06 พฤศจิกายน 2558 ประเมิน
โดย บริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรัพย์สนิ จ ากดั 

 
13. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ /หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่ แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

-ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ- 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ จึงเรียนมา

เพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

   (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
               กรรมการผู้จดัการ   

 

 


