ที่ CMC สล. 014/2564
วันที่ 28 กันยายน 2564
เรือ่ ง
เรียน

การจัดตัง้ บริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างบริษัท (แก้ไขชื่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2564 ได้มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1) อนุมตั ิการขายโครงการ เดอะ ชาโตว์ พาเลซ โฮเทล (CP00) มูลค่า 500,000,000 บาท ของ บริษัท พระยา
พาณิชย์พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กับบริษัทในกลุม่
ธุรกิจโรงแรมของ บริษัท ซีทเู อซ จากัด (“บริษัทย่อย”) (ซึ่งมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 99.97)
และมีการจัดตัง้ บริษัท ซีทูเอซ วัน จากัด (“บริษัทย่อยภายใต้บริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ บริษัท ซีทูเอซ จากัด”)
เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจกลุม่ บริหารจัดการที่พกั ให้เช่าระยะสัน้ -ยาว (Chain Hospitality) สาหรับโครงการดังกล่าว โดย
มีสรุปรายละเอียด ดังนี ้ :ชื่อบริษัท

บริษัท ซีทเู อซ วัน จากัด

วันที่จัดตั้ง

รอดาเนินการจัดตัง้ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ดาเนินธุรกิจกลุม่ บริหารจัดการทีพ่ กั ให้เช่าระยะสัน้ -ยาว
(Chain Hospitality)

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยสูธ่ ุรกิจการบริการ
(Hospitality)
1. การซือ้ โครงการ เดอะ ชาโตว์ พาเลซ โฮเทล
(มูลค่า 500 ล้านบาท)
2. เพื่อดาเนินกิจการธุรกิจโรงแรม Health and Wellness เป็ นโรงแรม
บริการแพทย์ทางเลือก รองรับกลุม่ ลูกค้าผูส้ งู อายุที่ตอ้ งการแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพ
3. เพื่อเปิ ดดาเนินการเป็ นสถานพยาบาล ตามระบบ Alternative
Hospital Quarantine

สัดส่วนการถือหุน้

บริษัท ซีทเู อซ จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.97

กรรมการบริษัท

1. นายวิเชียร แพทยานันท์
2. นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
3. นางสาวนิธิดา รัชตารมย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้

ทุนจดทะเบียนจาก C2H / เงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

ธุรกรรมนีไ้ ม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.21/2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ขนาดของรายการ

เมื่ อ ค านวณขนาดรายการได้ม าซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์แ ล้ว ไม่ เ ข้า ข่ า ยที่ จ ะต้อ ง
รายงานสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้
กรณีการจัดตัง้ บริษัทย่อย
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
(0.99*200) / 2,709.21 = 7.31%
2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
(200*100)/5,436.55 = 3.68%
กรณีการได้มาซึง่ สินทรัพย์
โดยเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
(500*100)/5,436.55 = 9.20%
(ข้อมูลตามงบการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)

2) อนุมตั ิการปรับโครงสร้างธุรกิจเพิ่มเติมในกลุ่ม ธุรกิจ สินเชื่อและการเงิน จากเดิมที่บริษัท มีโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท แบ่งออกเป็ น 6 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้ :โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
เดิม
 กลุม
่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยูอ่ าศัย
 กลุม
่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้า งและโรงงานผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์และผนัง
 กลุม
่ ธุรกิจด้านการแพทย์
 กลุม
่ ธุรกิจโรงแรม

ใหม่
 กลุม
่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยูอ่ าศัย
 กลุม
่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้า งและโรงงานผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์และผนัง
 กลุม
่ ธุรกิจด้านการแพทย์
 กลุม
่ ธุรกิจโรงแรม
 กลุม
่ ธุรกิจสินเชื่อและการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายวิเชียร แพทยานันท์(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

