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ที่ GTB017/ 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
เรื่ อง

รายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทาสัญญาเช่าอาคาร (แก้ไขคาผิด)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มครั้ งที่
11 /2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสานักงานและสัญญาบริ การ
กับ บริ ษทั เอฟ เซเว่น เร้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ และมีกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
ดังนั้นการที่จะลงนามในสัญญาดังกล่าวจึงถือเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ ยวกับการเช่า/ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทารายการดังนี้
1. วัน เดือน ปี ทีม่ ีการตกลงเข้ าทารายการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันทาสัญญา) โดยสัญญาจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้เช่า : บริ ษทั เอฟ เซเว่น เร้นท์ จากัด
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปและรายละเอียดของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1.สัญญาเช่ าพื้นที่บางส่ วน (ชั้น 1 บางส่ วน ชั้น 2, 3, 4, 5, และชั้น 6 รวมเป็ นพื้นที่ 554 ตารางเมตร ) ของ
อาคาร เลขที่ 335/39 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร ในอัตรา 200 บาท ต่อตาราง
เมตร ต่อเดือน (รวมเป็ นค่าเช่า 110,800 บาท ต่อเดือน ) และ
2. สัญญาบริ การ (การให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณู ปโภคของอาคารดังกล่าวดังกล่าว อาทิเช่น
การให้บริ การทาความสะอาดพื้นที่เช่า การบารุ งรักษาลิฟท์ ฯลฯ) สาหรับพื้นที่เช่าชั้น 2, 3, 4, 5, และชั้น 6
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จานวนพื้นที่ 535 ตารางเมตร โดยมีค่าบริ การ ในอัตรา 40 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน (รวมเป็ นค่าบริ การ 21,400
บาท ต่อเดือน )
รวมค่าเช่าและค่าบริ การของทั้งสองสัญญาเป็ นเงิน 132,200 บาทต่อเดือน และตลอดอายุสัญญา 3 ปี (1 มกราคม
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 4,759,200 บาท
4. มูลค่ ารวมของรายการ
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริ การ กับ บริ ษทั เอฟ เซเว่น เร้นท์ จากัด มีมูลค่ารวมเท่ากับ 132,200 บาทต่อเดือน
ทั้งสองสัญญามีกาหนด 3 ปี เมื่อรวมตลอดอายุสัญญา จะมีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,759,200 บาท ซึ่ งรายการดังกล่าวถื อ
เป็ นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่า 0.03 % แต่น้อยกว่า 3 %ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั (ประมาณ
ร้ อยละ 0.681 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ ง สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ณ 30 กันยายน 2562
เท่ากับ 697,896,753.19 บาท) ทั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็ นรายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ที่บริ ษทั จะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริ ษทั เอฟ เซเว่น เร้นท์ จากัด เป็ นนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ อยู่ และมีกรรมการบริ ษทั
ร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
จานวนหุน้ ที่ถือ

กรรมการ

(สัดส่วน)
นายสุชาติ มงคลอารี ยพ์ งษ์

575,999,800 หุน้
(60 % )

บริ ษทั เอฟ เซเว่น เร้นท์ จากัด
จานวนหุน้ ที่ถือ

กรรมการ

(สัดส่วน)


60,000 หุน้



(50 %)

6. เหตุผลและความจาเป็ นในการทารายการ
เป็ นการทาสัญญาเช่ าอาคารเพื่อใช้เป็ นสานักงานของบริ ษทั เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สามารถ
ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
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7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มครั้งที่ 11 /2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาการเข้าทารายการ
ดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีเงื่ อนไขการกาหนดราคาที่เป็ นธรรม เนื่ องจากบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาและอัตราค่าเช่ า
โดยผูป้ ระเมินอิสระที่ได้รับอนุ ญาตจาก สานักงาน กลต.เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และอัตราค่าบริ การในการ
ให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณู ปโภคก็มีความเหมาะสมตามราคาตลาดทัว่ ไป ทั้งไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้ผา่ นการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มาแล้วชั้นหนึ่ง จึงเชื่อว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

( นายสุ ชาติ มงคลอารี ยพ์ งษ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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