
 

ท่ี HARN 011/2562 
 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง แจงสารสนเทศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
เรียน กรรมการและผูจดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวันพุธ
ท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน กับ บริษัท เจนนพสิริ จํากัด (ถือหุนโดย
นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และนายเจน ชาญณรงค) ระยะเวลา 10 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 หรือวันท่ีสงมอบการ
ครอบครองพ้ืนท่ี แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด มูลคารวม 115,839,434 บาท โดยมีรายละเอียดของการเขาทํารายการ ดงัน้ี 

1. วัน เดือน ป ที่มีการตกลงเขาทํารายการ (วันทําสัญญา) 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 หรือ วันท่ีสงมอบการครอบครองพ้ืนท่ี แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด 

2. คูกรณีที่เกี่ยวของและลักษณะสวนไดเสีย 

ผูเชา    : บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชัน่ส จํากัด (มหาชน) 
ผูใหเชา (บุคคลเกี่ยวโยง) : บริษัท เจนนพสิริ จํากดั 

บริษัทฯ และ บริษัท เจนนพสิริ จาํกัด มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน 2 ทาน คิดเปนสัดสวนการถือหุนในแตละบริษัท ดงัน้ี 

ชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวโยง บมจ.หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส บจ.เจนนพสิริ 
% กรรมการ * % กรรมการ * 

นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน 12.43 / 50.00 / 
นายเจน ชาญณรงค 12.66 ** / 50.00 / 

* กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม, ผูถือหุนใหญ  
** นับรวมบิดา มารดา 

3. ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

3.1  ลักษณะ  สัญญาเชาอาคารสํานักงาน สูง 6 ชั้น สําหรับใชเปนสํานักงานใหญ ตั้งอยูท่ี ซอยพระราม 9 ซอย 13 ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  พ้ืนท่ีใชสอยในอาคาร 6,594.09 ตารางเมตร สนามฟุตซอล 1 
สนาม พ้ืนท่ี 1,182 ตารางเมตร และ ลานจอดรถพ้ืนท่ี 6,577 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีใชสอย 14,353.09 ตารางเมตร  

3.2  ระยะเวลาเชา  สัญญาเชา 10 ป เร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 หรือ วันท่ีสงมอบการครอบครองพ้ืนท่ี แลวแตวันใด
จะเกิดข้ึนหลังสุด โดยบริษัทฯ มีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาอาคารสํานักงาน สนามฟุตซอล ลานจอดรถ จากการใชงาน
ตามปกติ  รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศ เฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน  

 



 

3.3  มูลคารวมของรายการ 
อัตราคาเชา 130 บาทตอตารางเมตรตอเดือน (คิดเฉพาะพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคาร 6,594.09 ตารางเมตร ) หรือ 
เทากับ 10,286,780 บาทในปท่ี 1 อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมไมเกินรอยละ 10 ทุก 3 ป บริษัทฯ มีสิทธิในการปลอยเชา
ชวงในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดใชงาน เมื่อส้ินสุดสัญญาเชาบริษัทฯ มีเอกสิทธิในการตอสัญญาเชา ขนาดรายการตลอดสัญญา 
10 ป เทากับ 115,839,434 บาท นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานรวมท้ังส้ิน 30,050,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

3.4 เกณฑท่ีใชกาํหนดมูลคาส่ิงตอบแทน / ราคาประเมิน 
อัตราคาเชา 130 บาทตอตารางเมตรตอเดือน เปนราคาท่ีตกลงกันของคูสัญญา เปรียบเทียบกับอัตราท่ีประเมิน โดย
ผูเชี่ยวชาญ ในอัตราคาเชาท่ีเหมาะสมเทากับ 178.80 บาทตอตารางเมตร ประเมินโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปทัล จํากัด 
ตามรายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน เลขท่ี A62GEN1136 ฉบับลงวันท่ี 25 กันยายน 2562 ซึ่งเปนบริษัทผูประเมิน
มูลคาทรัพยสินในตลาดทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ท่ี สช.24/2555 เร่ือง การใหความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินและผูประเมินหลักสําหรับธุรกรรมในตลาดทุน 

4. การชําระราคา 

 ชําระราคาเปนเงนิสด โดยชําระเปนรายเดือน และจายเงินประกัน 3 เดือน เมื่อส้ินสุดสัญญาเชาบริษัทฯ มีเอกสิทธิในการตอ
อายสัุญญาเชา 

5.  ขนาดรายการ 
การเขาทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี 
ทจ.20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 9.57   

1. คาเชาตามสัญญาเชา 10 ป 115,839,434 บาท 
2. งบลงทุน (ระบบสารสนเทศ เฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน) 30,050,000 บาท 
 รวมมูลคารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 145,889,434 บาท 

 มูลคาสินทรัพยรวม ณ 30 กันยายน 2562 

(อางอิงจากตัวเลขงบการเงินฉบับลาสุด ท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว) 
1,524,207,650 บาท 

 ขนาดรายการการไดมาซึ่งสินทรัพยตอ Total Assets 9.57%  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึง่สินทรัพย 
เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน = จํานวนเงินท่ีจาย x 100 
  สินทรัพยรวมของบริษัท 
ขนาดรายการ = (145.89 ลานบาท x 100) / 1,524.20 ลานบาท 
  รอยละ 9.57 ของสินทรัพยรวมของบริษัท 

หากคํานวณรายการดังกลาวรวมสินทรัพยอ่ืนท่ีไดมา ยอนหลัง 6 เดือน ซึ่งมีขนาดเทากับ รอยละ 0.45 (สินทรัพยอ่ืน 
6,878,882 *100 / สินทรัพยรวม 1,524,207,650  บาท) เปนผลให ขนาดรายการรวมท้ังส้ินเทากับรอยละ 10.02 ซึ่งยังต่ํา
กวารอยละ 15 
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ขนาดรายการ : การไดมาซึ่งสินทรัพยขางตน มีขนาดรายการต่ํากวารอยละ 15  คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ดําเนินการ และไมตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพย หรือจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติรายการ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”)   
อยางไรก็ตามการเขาทําสัญญาเชาอาคารสํานักงานดังกลาว เขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประเภทท่ี 2 รายการท่ีเกี่ยวกับการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ  ท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป  โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจดําเนินการอนุมัตหิลักการโดยกําหนด
กรอบใหฝายจัดการดําเนินการ  และไมตองพิจารณาขนาดรายการเพ่ือเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพย หรือจัด
ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติรายการ  ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดแสดงขนาดรายการ
ตอมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิรวม เพ่ือเปนขอมูล ดังน้ี 

1. คาเชาตามสัญญาเชา 10 ป 115,839,434 บาท 
2. รายการเกี่ยวโยงอ่ืนท่ีเกิดขึ้นกอน 6 เดือน กับ บ. เจนนพสิริ จํากัด 0 บาท 
 รวมมูลคารายการเกี่ยวโยง 115,839,434 บาท 

 มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิรวม ณ 30 กันยายน 2562 

(อางอิงจากตัวเลขงบการเงินฉบับลาสุด ท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว) 
859,672,104 บาท 

 ขนาดรายการเกี่ยวโยง ตอ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets) NTA 

13.47%  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง 
 =        มูลคารายการ x 100 
  สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 
ขนาดรายการ = ( 115.83 ลานบาท x 100) / 859.67 ลานบาท 
  รอยละ 13.47 ของสินทรัพยท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท 

6.  ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัท 

เน่ืองจากสัญญาเชาอาคารสํานักงานในปจจุบันจะหมดอายุลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ทําใหบริษัทฯ ตองหา
สํานักงานแหงใหม ในทําเลท่ีสะดวกตอการเดินทางติดตองาน รวมถึงไมไกลจากท่ีตั้งสํานักงานเดิม เพ่ือลดผลกระทบตอ
การเดินทางของพนักงาน ผูติดตองาน รวมถึงชวยใหการบริหารงานภายในมีความคลองตัวมากขึ้น  รวมถึงมีความคุมคา
ของคาใชจายท่ีมีผลกระทบตอผลดําเนินงาน 

7. การเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่มีสวนไดเสีย 
นางสิริมา เอ่ียมสกุลรัตน และ นายเจน ชาญณรงค กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การพิจารณาวาระการเขาทํารายการดังกลาว 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณาแลว เห็นวา การเขาทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกันดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัทฯ ในเร่ืองราคาคาเชา ประโยชนในการใชสอยพ้ืนท่ีและ
เงื่อนไขตามสัญญาเชา เมื่อเทียบกับการทํารายการกบัผูใหเชารายอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดยอางอิงรายงานการประเมนิมูลคา
ทรัพยสิน 
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9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 
- ไมมี - 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
       ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายวิรัฐ    สุขชัย) 
 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร       
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ    
เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท 02-203-0868-9 ตอ 415  อีเมล varinkan.t@harn.co.th 
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