ที่ SMPC 146/2564
วันที่ 10 สิ งหาคม 2564
เรื่ อง

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “SMPC”) เมื่อวันที่
10 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินที่อยูต่ ิดกับที่ต้ งั โรงงานของบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการของบริ ษทั ฯ (“ผูใ้ ห้เช่า”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
การเข้าทํารายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี บริ ษทั ฯจึงมีหน้าที่รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1.
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด
(มหาชน) โดยให้ต่ออายุสัญญาเช่ าฉบับเดิ มออกไปอีก 1 ปี วันเริ่ มต้นสัญญาใหม่กาํ หนดวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2.

คู่กรณีที่เกีย่ วข้ อง
ผูเ้ ช่า : บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้เช่า : นางปั ทมา เล้าวงษ์ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ ร้อยละ 24.36

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้เช่าพื้นที่จาํ นวนรวม 6-2-71.5 ไร่ เพือ่ ใช้จดั เก็บวัตถุดิบและใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อ “รายการเกี่ยวโยง” ในรายงานประจําปี และในแบบ 56-1 แล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินที่เช่า
ขนาดพื้นที่เช่า
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า

ที่ดินขนาด 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยูซ่ อยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม อันเป็ นที่ดินที่ติดกับผูเ้ ช่า
ที่ดินเปล่า 6-2-71.5 ไร่ (ขนาดพื้นที่เท่าเดิม)
1 ปี (1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565)
กําหนดการเช่าเริ่ มขึ้นหลังจากที่สญ
ั ญาฉบับเดิมสิ้ นสุ ดวันที่ 30 ก.ย. 2564
ที่อตั ราเดิม 100,000 บาทต่อเดือน กําหนดชําระทุกวันที่ 5 ของเดือน

ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา 1 ปี คิดเป็ นจํานวนเงิน 1.2 ล้านบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
(ถ้ามี)
อนึ่งภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คือ ภาษีที่จดั เก็บจากการใช้ที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่ องกับโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างนั้น โดยเก็บที่อตั ราตามประเภทการใช้
ประโยชน์จากที่ดินนั้น โดยบริ ษทั ใช้ประโยชน์ในการเป็ นที่ไว้สินค้าหรื อประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องชําระ
ในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ คิดเป็ นเงินรวมตลอดอายุสญ
ั ญา 1 ปี ประมาณ 0.11 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามจาก พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาํ หรับที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2564 กําหนดให้
บริ ษทั ได้รับส่ วนลดภาษีร้อยละ 90 ของภาษีปี 2564 ดังนั้นคงเหลือคงเหลือจ่ายภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างสําหรับ
ปี 2564 จํานวน 0.01 ล้านบาท
4.

มูลค่ ารวมของรายการและเกณฑ์ ที่ใช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
4.1 มูลค่ ารวมของรายการ
รายการเช่าที่ดินมีมูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท อายุสญ
ั ญา 1 ปี และไม่สามารถแสดงได้วา่ มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
กล่าวคือผูใ้ ห้เช่าไม่ได้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน หรื อให้บุคคลอื่นทัว่ ไปเช่าที่ดินดังกล่าว
4.2 เกณฑ์ ที่ใ ช้ กาํ หนดมูลค่ ารวมของรายการ
บริ ษทั ฯขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าด้วยเงื่อนไขเดิมที่ขนาดพื้นที่และอัตราค่าเช่าเดิมตั้งแต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2560 โดยอัตราค่า
เช่าเดิมอ้างอิงเปรี ยบเทียบราคาตลาดจากบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระจํานวน 2 ราย คือ บริ ษทั เบล เซอร์เวย์ จํากัด
และบริ ษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่
14 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ตามลําดับ โดยบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว อีกทั้งได้รับการเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผูป้ ระเมินอิสระใช้วิธีประเมินเปรี ยบเทียบ
สัดส่ วนค่าเช่าตลาดต่อราคาตลาดที่ดิน โดยบริ ษทั เบล เซอร์เวย์ จํากัด เสนอราคาประเมินค่าเช่าที่คิดเป็ นเงิน
0.12 ล้านบาทต่อเดือน และบริ ษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด เสนอราคาเช่าที่ดินจํานวน
0.16 ล้านบาทต่อเดือน จากนั้นผูใ้ ห้เช่าได้เลือกราคาตํ่าสุ ดจาก 2 ราคาดังกล่าวและให้ส่วนลดอีก 0.02 ล้านบาท
ต่อเดือนแก่บริ ษทั ฯ
ซึ่งสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่จะทําการต่ออายุไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าจากเดิมแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากกรมธนารักษ์

5.

การคํานวณขนาดรายการ
5.1 สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
หน่วย : ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
มูลค่ าสิ นทรัพย์ที่มีตัวตนสุ ทธิ (NTA)

งบแสดงฐานะทางการเงิน 0.03% NTA
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
3,552.53
15.82
1,338.62
N/A
2,198.09
0.66

3% NTA

65.94

5.2 การพิจารณาขนาดรายการ
บริ ษทั ฯได้เปรี ยบเทียบมูลค่ารายการกับจํานวนอ้างอิงตามงบการเงินงวดล่าสุ ด คือ งบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ารายการเช่าที่ดินจํานวน 1.2 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ
3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิตามงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถือเป็ นรายการขนาด
กลาง
อย่างไรก็ตามหากรวมภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นในอนาคต จํานวนประมาณ 0.11 ล้านบาท ขนาดรายการ
จะมีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 0.06 ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) และยังคงเป็ น
รายการขนาดกลาง
5.3 การดําเนินการของบริ ษัท
บริ ษทั ฯต้องขออนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.

เหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการ
ที่ดินเปล่าจํานวน 6-2-71.5 ไร่ เป็ นพื้นที่ติดกับที่ต้ งั โรงงานของบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่
เตรี ยมสําหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริ ษทั ทําให้ตอ้ งการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบ
สําหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิม่ มากขึ้น ซึ่ งพื้นที่สาํ หรับเก็บวัตถุดิบภายในบริ เวณโรงงานในปัจจุบนั มีไม่
เพียงพอ และการที่ที่ดินที่เช่าติดกับที่ต้ งั ของโรงงานของบริ ษทั ทําให้สะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้าโรงงาน
ซึ่งจะทําให้บริ ษทั ประหยัดต้นทุนในการขนส่ งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมากกว่าการเช่าที่ดินอื่นในละแวกใกล้เคียง

7.

ความเห็นของฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ฝ่ ายจัดการได้พจิ ารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงกัน มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดังกล่าว
ข้างต้นมีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยอัตราค่าเช่าที่ดินที่นางปัทมา เล้าวงษ์ คิดกับบริ ษทั เป็ นราคา
ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด

8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของฝ่ ายจัดการของบริษัทตามข้ อ 7
-ไม่มีจึงเรี ยนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข)
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

