ที่ 15 / 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เรือ่ ง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2560 (เพิม่ เติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เรือ่ ง

เงินลงทุนเพิม่ เติมในบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนมาร์) จํากัด

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สารสนเทศของบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่
13 พฤศจิกายน 2560 มีมติดงั นี้
-

-

อนุมตั เิ งินลงทุนเพิม่ เติม ในบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนม่าร์) จํากัด จํานวนเงินไม่เกิน 225 ล้านบาท
โดยเป็ นการเพิม่ ทุนผ่าน บริษทั ยูนิมติ (ฮ่องกง) จํากัด และเงินกูย้ มื
มอบหมายให้ นาย ยัง ไท่ หลู ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในเรือ่ ง
ดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือ
จําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มา
และจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจําหน่ ายไป)
ซึง่ คํานวณขนาดรายการ (มูลค่าลงทุนของโครงการฯ) ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ ายไป จัดเป็ นรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ประเภทที่ 3 โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลต่ารวมสิง่ ตอบแทนเท่ากับร้อยละ
13.54 ซึง่ คํานวนจากงบการเงินของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ไม่มกี ารเข้าทํารายการซึง่ ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กินขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนทีผ่ ่านมา
โดยมี รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกลุ
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
สารสนเทศของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ นียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
เรื่อง เงิ นลงทุนเพิ่ มเติ มในบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง (เมียนมาร์) จํากัด
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 เมือ่ วันที่
13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั เิ งินลงทุนเพิม่ เติม เพื่อก่อสร้างโรงงานและ ซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร ในบริษัท
ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนมาร์) จํากัด จํานวนเงินรวมไม่เกิน 225 ล้านบาท โดยการเพิม่ ทุนผ่าน บริษทั ยูนิมติ
(ฮ่องกง) จํากัด และการกูย้ มื เงิน ตามรายละเอียดดังนี้

1.

วัน เดือน ปี ที่ เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ มีแผนก่อสร้างโรงงานและซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร งานหลักเพื่อผลิตถังบรรจุแก็สและถังบรรจุ
ทัวไป
่ บนที่ดนิ เช่าของบริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนมาร์) จํากัด ตัง้ อยู่ทเ่ี ขตเศรษฐกิจพิเศษ ถิระวาห์ ใกล้
กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า ระยะเวลาโครงการประมาณ 1 ปี โดยจะเริม่ ก่อสร้างต้นปี และแล้วเสร็จในปลายปี หน้า
(พ.ศ 2561)
2.

คู่สญ
ั ญาที่ เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน

2.1 การลงทุน
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษทั ยูนิมติ (ฮ่องกง) จํากัด เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) โดย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 100% จัดตัง้ เมือ่ ปี 2557 ทีฮ่องกง ประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษทั อืน่
: บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนม่าร์) จํากัด เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิมติ (ฮ่องกง) จํากัด
โดยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด 100% จัดตัง้ เมือ่ ปี 2557 ประกอบธุรกิจ ขึน้ รูป ประกอบ และติดตัง้
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน : เป็ นบริษทั ย่อยทางตรง และ บริษทั ย่อยทางอ้อม ตามลําดับ
2.2 การก่อสร้างโรงงาน
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษทั อยูร่ ะหว่างการสรรหาผูร้ บั เหมาหลัก
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน : ผูร้ บั เหมาจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั

2.3 การซื้อเครื่องจักร
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษทั อยูร่ ะหว่างการสรรหาผูข้ าย
ความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน : ผูข้ ายจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษทั
3.

ลักษณะทัวไปของรายการ
่
ตามทีบ่ ริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยทีป่ ระเทศพม่า และได้ทําสัญญาเช่าทีด่ นิ ขนาด 13.17 ไร่ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษถิระวาห์ ใกล้เมืองย่างกุง้ พม่า สัญญาเช่า 49.2 ปี สิน้ สุดปี 2607 มูลค่ารวม 54.2 ล้านบาท ตัง้ แต่
เดือนมีนาคม 2558 นัน้
จากการพิจารณาปจั จัยต่างๆ ได้แก่ ขนาดของประชากรพม่า ความมังคั
่ งในทรั
่
พยากรธรรมชาติและ
ความได้เปรียบทางภูมศิ าสตร์เพื่อออกสู่ตลาดอินเดีย / ตะวันออกกลาง / ยุโรป ถือว่าพม่าเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษทั (ภาชนะบรรจุแรงดันรวมถึงถังเก็บก๊าซ LPG และถังติดรถขนส่ง ถังบรรจุทุกชนิด
ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร โครงสร้างเหล็ก) ) และด้วยความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจที เ่ี พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ความต้องการใช้ถงั
เก็บแก๊ส LPG และคลังแก๊ส เพิม่ ขึน้ ตามมา และคาดว่าความต้องการใช้ LPG จะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาศักยภาพของตลาดแล้ว เห็นว่าขณะนี้เป็ นเวลาเหมาะสมทีจ่ ะเข้า
ลงทุนเพิม่ เติมทีพ่ ม่า
โครงการการลงทุนเพิม่ เติมประกอบด้วยงบประมาณดังนี้
ค่าก่อสร้างโรงงาน ประมาณ
150-175 ล้านบาท
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ประมาณ
35-50 ล้านบาท
รวมประมาณ
185-225 ล้านบาท
การทํารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี เมื่อคํานวนขนาด
รายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศฯ มีขนาดลงทุนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.54 ซึ่งคํานวนด้วยเกณฑ์มลู ค่าสิง่
ตอบแทน อ้างอิงกับงบการเงินของบริษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีการคํานวนขนาดรายการดังนี้

การคํานวนขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่ มีนัยสําคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินกําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
ปฎิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
การคํานวนทัง้ 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสิ นทรัพย์
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ = (NTA*ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีไ่ ด้มาหรือจําหน่ายไป) x100
NTA ของบริษทั จดทะเบียน
= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนม่าร์) ยังไม่ ดําเนินกิจการ
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
= (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนทีซ่ อ้ื หรือขาย) x100
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน
= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ (เมียนม่าร์) ยังไม่ ดําเนินกิจการ
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของ = มูลค่ารายงานทีจ่ ่ายหรือได้รบั x 100
สิง่ ตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
= 225,000,000 x 100
1,662,171,000
= 13.54%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
= จํานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพือ่ ชําระสินทรัพย์x100
จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้วของบริษทั
= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ เพื่อชําระสินทรัพย์

สรุปการคํานวนขนาดรายการเปรียบเที ยบตาม 4 วิ ธีข้างต้น

1.
2.
3.
4.

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อกเพื่อชําระสินทรัพย์

ร้อยละ
N/A
N/A
13.54%
N/A

ดังนัน้ เมือ่ คํานวนตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน จะมีขนาดอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 13.54 ของมูลค่าสินทรัพย์
รวมของบริษทั สําหรับรอบเวลา 9 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั แล้ว และเนื่องจากบริษทั ไม่มกี ารทํารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในงวด 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ จึง
เข้าข่ายรายการประเภทที่ 3 ของเกณฑ์ได้มาและจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15 ซึง่ ไม่เข้า
ข่ายต้องเปิ ดเผย แต่บริษทั ประสงค์จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
4. สรุปรายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ลักษณะโครงการ
ลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ ก่อสร้างโรงงานผลิตถังบรรจุแก๊ส ถังบรรจุทกุ ชนิด และซือ้ อุปกรณ์ เครือ่ งจักร ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ถิระวาห์ ใกล้เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า
5.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิ น
5.1 โรงงาน มูลค่าประมาณ 150-175 ล้านบาท จะพิจารณาชําระเงินตามเงือ่ นไขสัญญาทีต่ กลงกัน
5.2 เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ 35-50 ล้านบาท จะพิจารณาชําระเงินตามเงือ่ นไขการค้าแต่ละราย

6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา (ประมาณ)
มูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 225 ล้านบาท
6.1 โรงงานมูลค่าประมาณ 150-175 ล้านบาท
6.2 เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ มูลค่าประมาณ 35-50 ล้านบาท
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
บริษทั กําหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนโดยพิจารณาจากเงินลงทุนเพือ่ ก่อสร้างโครงการและซือ้ เครือ่ งจักรทัง้ หมดดังนี้
7.1 โรงงาน มูลค่า 150-175 ล้านบาทอ้างอิงราคาจากใบเสนอราคารับเหมาต่างๆ (หลายราย) โดยรวมค่า
ก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาทีจ่ ่ายเพื่อการก่อสร้างโรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนการเปิ ดดําเนินการ และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
7.2 เครือ่ งจักรและ อุปกรณ์ มูลค่าประมาณ 35-50 ล้านบาท อ้างอิงจากการประเมินตามราคาตลาด

8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากการเข้าทํารายการ
ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเข้าทํารายการ ได้แก่
8.1 เป็ นการเพิม่ ศักยภาพธุรกิจในระยะยาว
8.2 เป็ นการเพิม่ แหล่งรายได้เพือ่ กระจายความเสีย่ งไปประเทศอืน่
8.3 เป็ นการเข้าก้าวสูต่ ลาดทีม่ ศี กั ยภาพในพม่า
9. แหล่งเงิ นทุนที่ ใช้ในการทํารายการ
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการทํารายการ มีดงั นี้ :
เงินจากกําไรสะสม และ/หรือเงินกูย้ มื สัดส่วนการกูย้ มื ขึน้ อยูก่ บั กฎระเบียบด้านการเงินของประเทศพม่า
โดยคณะกรรมการมอบให้ นาย ยัง ไท่ หลู ดําเนินการใดๆในเรื่องดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. เงื่อนไขในการทํารายการ
การทํารายการดังกล่างมีขนาดร้อยละ 13.54 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ คํานวนจากงบการเงินของ
บริษทั สําหรับรอบเวลาบัญชีงวด 9 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และเนื่องจากบริษทั ไม่มกี ารทํา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในงวด 6 เดือนทีผ่ ่านมา ดังนัน้ จึงเข้าข่ายรายการประเภทที่ 3 ของเกณฑ์ได้มา
และจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15 ซึง่ ไม่เข้าข่ายต้องเปิ ดเผย แต่บริษทั ประสงค์จะแจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบ
11. ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ได้พจิ ารณารายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าทํารายการและมีความเห็นว่า งบประมาณการลงทุนในโครงการฯมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีขอ้ มูลอ้างอิงจาการประเมินของฝา่ ยบริหาร ใบเสนอราคาเปรียบเทียบจากผูอ้ อกแบบรับเหมา
ก่อสร้าง ผูจ้ ดั หาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคากับราคาตลาดมีการกําหนด
ค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม อีกทัง้ ได้พจิ ารณาไตร่ตรองเรื่องโอกาสทางธุรกิจ การตลาด ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น และผลกระทบอื่น ๆเป็ น อย่า งดี ดังนั น้ คณะกรรมการบริษัทจึง มีความเห็น ว่ า โครงการดัง กล่ า วจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในระยะยาว
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริ ษทั ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาร่วมกันแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

