เลขที 1905/026TH
วันที 16 กรกฎาคม 2562
เรื อง แจ้ งการทํารายการทีเกียวโยงกัน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 9/2562 ของบริ ษัท ยูบิส เอเชีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึงประชุม
เมือวันที 16 กรกฎาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันในการทําสัญญาเช่าทีดินพร้ อมอาคาร
โรงงาน อาคารสํานักงาน และทําสัญญาซือขายเครื องจักรกับบริ ษัท โกลเด้ น แอรโร โค้ ทติง จํากัด ซึงมีนายอาชว์กรัณย์
เต็มฤทธิชยั กุล และ นายพสิษฐ์ พล เต็มฤทธิชยั กุล เป็ นกรรมการ และเป็ นบุตรชายของ นายปรัชญ์ นนท์ เต็มฤทธิชยั กุล จึง
จัดเป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที ทจ.21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ในการเข้ าทํา
รายการทีเกียวโยงกัน (ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2546 (ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
(รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”)
เพือให้ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน
ในการทําสัญญาเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน และสัญญาซือขายเครื องจักร โดยมีรายละเอียดดังนี
1. รายละเอียดการของรายการ
1.1. สัญญาเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน
1
2

วันทีทํารายการ
คู่สัญญาทีเกียวข้ อง
ผู้เช่า
ผู้ให้ เช่า
ความสัมพันธ์

ลักษณะทัวไปของรายการ

: ภายหลังจากวันทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทํารายการ
: บริ ษัท ยูบิส เอเชีย จํากัด (มหาชน)
: บริ ษัท โกลเด้ น แอรโร โค้ ทติง จํากัด*
: บริ ษัท โกลเด้ น แอรโร โค้ ทติง จํากัด* ซึงมีนายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิชยั
กุล และ นายพสิษฐ์ พล เต็มฤทธิชยั กุล เป็ นกรรมการและเป็ นบุตรชาย
ของ นายปรั ช ญ์ น นท์ เต็ ม ฤทธิ ชัยกุล ซี งเป็ นกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ
: ทําสัญญาเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงานและอาคารสํานักงานเพือผลิต
สินค้ า

3

ขนาดของรายการ
สัญญาเช่า
ขนาดพืนทีรวมค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

: สัญญาเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน
: อาคารโรงงานพืนที 750 ตารางเมตร ค่าเช่า 150 บาท ต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
: อาคารสํานักงานพืนที 200 ตารางเมตร ค่าเช่า 150 บาท ต่อตาราง
เมตรต่อเดือน
อายุสญ
ั ญาเช่า
: 2 ปี
มูลค่าสัญญาเช่าและบริ การ 2 ปี : 3,420,000 บาท
เงินประกัน
: 427,500 บาท
รวมเงินทีต้ องชําระตามสัญญา : 3,847,500 บาท
การชําระค่าเช่า
: ชําระเป็ นรายเดือน
1.2. สัญญาซือขายเครื องจักร
1
2

3

วันทีทํารายการ
คู่สัญญาทีเกียวข้ อง
ผู้ซือ
ผู้ขาย
ความสัมพันธ์

:

ภายหลังจากวันทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทํารายการ

:
:
:

ลักษณะของรายการ
ขนาดของรายการ

:

บริ ษัท ยูบิส เอเชีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลเด้ น แอรโร โค้ ทติง จํากัด*
บริ ษัท โกลเด้ น แอรโร โค้ ทติง จํากัด* ซึงมีนายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิชยั
กุล และ นายพสิษฐ์ พล เต็มฤทธิชยั กุล เป็ นกรรมการและเป็ นบุตรชาย
ของ นายปรั ช ญ์ น นท์ เต็ ม ฤทธิ ชัยกุล ซี งเป็ นกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ
ซือขายเครืองจักรเพือผลิตสินค้ าจํานวน 6 รายการ
จั ด เป็ นรายการประเภทที 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ าร
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน
1. เครื องผลิตนําเย็น Chiller และถังพักนํา เครื อง
2. เครื อง NETZSCH MACHINERY 4 เครื อง
3. เครื องดูดฝุ่ น พร้ อมระบบ Jet Pulse 1 เครื อง
4. เครื องปั มลมพร้ อมถังพักและ Air Drier 1 เครื อง
ราคาเครื องจักรรวม 2,200,000.00 บาท

ลักษณะของเครื องจักร

มูลค่าตามสัญญา

หมายเหตุ: * ข้ อมูลของบริ ษัท โกลเด้ น แอร์ โรว์ โค้ ทติง จํากัด

1) รายชือกรรมการ
1. นายริ โออิชิ โฮริ
2. นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกลุ ชัย
3. นายพสิษฐ์ พล เต็มฤทธิกลุ ชัย
2) รายชือผู้ถือหุ้น
ชือ – สกุล
1. นายพสิษฐ์ พล เต็มฤทธิกลุ ชัย
2. นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกลุ ชัย
3. นางสาววรรณรัตน์ เต็มฤทธิกลุ ชัย
4. นายริ โออิชิ โฮริ
รวม
3) งบการเงินล่าสุด

จํานวนหุ้น
500,000
500,000
425,000
75,000
1,500,000

งบแสดงฐานการเงินของบริษัท (หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์
31 ธ.ค. 25
สินทรัพย์หมุนเวียน
, .
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
, .
รวมสินทรัพย์
, .
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
, .
หนีสินไม่หมุนเวียน
.
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
, .
รวมหนีสินและส่วนของผูถือหุ้น
, .
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท (หน่วย : พันบาท)
31 ธ.ค. 25
รายได้ รวม
,704.12.
ต้ นทุนขาย
141,814.49
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
, .
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
, .
ค่าใช้ จ่ายอืน
.
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
, .
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
, .
EBIDA
, .

ร้ อยละ
33.30
33.30
28.33
5.00
100.00

ธ.ค. 25
, .
, .
, .
,
,
,
,

.
.
.
.

ธ.ค. 25
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .

2. มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน
มูลค่ารวมของสิงตอบแทนทังหมดสําหรับการเข้ าทํารายการทังสองรายการข้ างต้ นคิดเป็ นมูลค่ารวม 6,047,500.00
บาท ทังนีบริ ษัทฯ จะชําระสิงตอบแทนทังหมดในรูปแบบ เงินสด
3. เกณฑ์ ทีใช้ กาํ หนดมูลค่ าสิงตอบแทน
การกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา โดยบริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงแผนการดําเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
4. การคํานวณขนาดของรายการทีเกียวโยงกัน
รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันทีมีเงือนไขทางการค้ าโดยทัวไป โดยทีตังอาคารโรงงานและอาคาร
สํานักงานตังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ก.ม.37 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นทีตังทีดี สะดวกในการคมนาคมและติดต่อและอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับทีเหมาะสมกับอัตราค่าเช่า
บริ เวณใกล้ เคียงกัน สําหรับเครื องจักรเป็ นเครื องจักรทีใช้ ผลิตสินค้ าประเภทแลคเกอร์ เคลือบกระป๋ องด้ านใน โดยทัง
สองรายการมีมลู ค่ารายการเท่ากับ 6,047,500.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.43 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริ ษัทฯ
ซึงมากกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ยงั ไม่ถึงร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA) โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2562 อีกทังรายการดังกล่าวมีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาท แต่
ไม่เกิน 20 ล้ านบาท กล่าวคือ เป็ นรายการขนาดกลาง ตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน ทังนีไม่มีรายการเกียว
โยงกัน เกิ ดขึนภายในระยะเวลา 6 เดื อ นที ผ่า นมา ดัง นันตามวิธีป ฏิ บัติร ายการดังกล่าวต้ องได้ รับ การอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
ทังนี การคํานวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับงวดสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 (หน่วย พัน
บาท) มีรายละเอียดดังนี
= มูลค่ารายการรวม x 100
มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ (NTA)
=

6,047.5 x 100
422,715

= 1.43%
มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ปรากฏดังนี
งบการเงินรวมไตรมาส 1/2562 (สอบทาน)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่ าสินทรัพย์ ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA)

พันบาท
680,813
4,502
253,596
422,715

5. ลักษณะของขอบเขตส่ วนได้ เสีย
นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิชยั กุล เป็ นกรรมการและประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ดังนัน นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิ
ชัยกุล จัดเป็ นบุคคลทีเกียวโยง โดยไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครังนี
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 9/2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการทํารายการดังกล่าว เนืองจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า การ
ทํารายการดังกล่าวในครังนีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ กล่าวคือ 1) ค่าเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงานและอาคารสํานักงาน
เพือผลิตสินค้ ามีอตั ราเทียบเคียงกับพืนทีใกล้ เคียงกัน 2) ราคาซือเครื องจักรเพือใช้ ผลิตสินค้ าได้ จากการประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 2 รายเปรี ยบเทียบกัน และเป็ นราคาทีสอดคล้ องกับราคาตลาด ณ วันทีทํารายการดังกล่าว ดังนัน
คณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเช่าทีดินพร้ อมอาคารโรงงาน การเช่าอาคารสํานักงาน และการซือ
เครื องจักรสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และประกาศทีเกียวข้ องจึงมีความสมเหตุสมผลในการอนุมตั ิทํารายการดังกล่าว
ทังนี บุคคลทีมีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในระหว่างการประชุมในวาระการพิจารณาอนุมตั ิ
รายการทีเกียวโยงกันดังกล่าว
7. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ทฯ ที แตกต่ า งจากความเห็นของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้ อ 6. ข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว มีความเห็นสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายณวรรธน์ ตริ ยพงศ์พฒ
ั นา)
กรรมการผู้จดั การ

