
 
 
 
 
 
ท่ี SMPC 208/2565 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 

 

เร่ือง  สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยฝ่ายจดัการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “SMPC”)ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ
ต่ออายสุัญญาเช่าท่ีดินท่ีอยูติ่ดกบัท่ีตั้งโรงงานของบริษทัฯ จากผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ (“ผูใ้หเ้ช่า”) ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

การเขา้ท ารายการดงักล่าว เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเช่า
อสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี บริษทัฯจึงมีหนา้ท่ีรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 ฝ่ายจดัการของบริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ต่ออายุสัญญาเช่า
ฉบบัเดิมออกไปอีก 1 ปี พร้อมทั้งผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2565 แลว้ โดยวนัเร่ิมต้นสัญญาใหม่ก าหนดวนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 
 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 
ผูเ้ช่า : บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า : นางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 25.39  
ความสัมพนัธ์ : นางปัทมา เลา้วงษ ์มีบุคคลเก่ียวโยงกนั คือนายธรรมิก เอกะหิตานนท ์(นอ้งชาย) เป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 10.65 



 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ปัจจุบนับริษทัฯไดเ้ช่าพื้นท่ีจ านวนรวม 6-2-71.5 ไร่เพื่อใชจ้ดัเก็บวตัถุดิบและใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึง
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหวัขอ้ “รายการเก่ียวโยง” ในแบบ 56-1 One Report แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีดินท่ีเช่า ท่ีดินขนาด 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยูซ่อยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-

ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม อนัเป็นท่ีดินท่ีติดกบัผูเ้ช่า 
ขนาดพื้นท่ีเช่า ท่ีดินเปล่า 6-2-71.5 ไร่ (ขนาดพื้นท่ีเท่าเดิม) 
ระยะเวลาการเช่า 1 ปี (1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566)  

ก าหนดการเช่าเร่ิมขึ้นหลงัจากท่ีสัญญาฉบบัเดิมส้ินสุดวนัท่ี 30 ก.ย. 2565 
อตัราค่าเช่า ท่ีอตัราเดิม 100,000 บาทต่อเดือน ก าหนดช าระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 

  
ค่าเช่าตลอดอายสุัญญา 1 ปี คิดเป็นจ านวนเงิน 1.20 ลา้นบาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนและค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง (ถา้มี)  
อน่ึงภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากการใชท่ี้ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น โดยเก็บท่ีอตัราตามประเภทการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินนั้น โดยบริษทัใชป้ระโยชน์ในการเป็นท่ีไวสิ้นคา้หรือประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงจะตอ้งช าระ
ในอตัราร้อยละ 0.3 ของราคาประเมินทุนทรัพย ์คิดเป็นเงินรวมตลอดอายสุัญญา 1 ปี ประมาณ 0.11 ลา้นบาท ท า
ใหมู้ลค่ารวมของสัญญาเช่าสุทธิประมาณ 1.31 ลา้นบาท 
 

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
4.1 มูลค่ารวมของรายการ 
รายการเช่าท่ีดินมีมูลค่ารวม 1.20 ลา้นบาท อายสุัญญา 1 ปี และไมส่ามารถแสดงไดว้า่มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
กล่าวคือผูใ้หเ้ช่าไม่ไดป้ระกอบธุรกิจใหเ้ช่าท่ีดิน หรือให้บุคคลอ่ืนทัว่ไปเช่าท่ีดินดงักล่าว  
 
4.2 เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
บริษทัฯขอต่ออายสุัญญาเช่าดว้ยเง่ือนไขเดิมท่ีขนาดพื้นท่ีและอตัราค่าเช่าเดิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2560 โดยอตัราคา่
เช่าเดิมอา้งอิงเปรียบเทียบราคาตลาดจากบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษทั เบล เซอร์เวย ์จ ากดั 
และบริษทั เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากัด ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นลงวนัท่ี            
14 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ตามล าดบั โดยบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว อีกทั้งไดรั้บการเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูป้ระเมินอิสระใชว้ิธีประเมินเปรียบเทียบ
สัดส่วนค่าเช่าตลาดต่อราคาตลาดท่ีดิน โดยบริษทั เบล เซอร์เวย ์จ ากดั เสนอราคาประเมินค่าเช่าท่ีคิดเป็นเงิน     
0.12 ลา้นบาทต่อเดือน และบริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ ากดั เสนอราคาเช่าท่ีดินจ านวน       
0.16 ลา้นบาทต่อเดือน จากนั้นผูใ้หเ้ช่าไดเ้ลือกราคาต ่าสุดจาก 2 ราคาดงักล่าวและใหส่้วนลดอีก 0.02 ลา้นบาท   
ต่อเดือนแก่บริษทัฯ ประกอบกบัยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินจากกรมธนารักษ ์และบริษทั



ไดมี้การส ารวจอตัราค่าเช่าพื้นท่ีใกลเ้คียงโรงงานเพิ่มเติม พบวา่สูงกวา่อตัราค่าเช่าท่ีบริษทัจ่ายในปัจจุบนัมาก 
สัญญาเช่าฉบบัใหม่ท่ีจะท าการต่ออายจึุงไม่มีการปรับอตัราค่าเช่าจากเดิมแต่อยา่งใด 
 

5. การค านวณขนาดรายการ 
5.1 สรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
หน่วย : ลา้นบาท งบแสดงฐานะทางการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
0.03% NTA  

 
3% NTA 

 
สินทรัพยร์วม 4,785.00   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15.45   
หน้ีสินรวม 2,039.86   
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย N/A   
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 2,729.69 0.82 81.89 
 
5.2 การพิจารณาขนาดรายการ  
บริษทัฯไดเ้ปรียบเทียบมูลค่ารายการกบัจ านวนอา้งอิงตามงบการเงินงวดล่าสุด คือ งบการเงินส าหรับงวด 6 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 พบวา่รายการเช่าท่ีดินจ านวน 1.2 ลา้นบาท มากกวา่ร้อยละ 0.03 แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ถือเป็นรายการขนาด
กลาง  
อยา่งไรก็ตาม หากรวมภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิดขึ้นในอนาคต จ านวนประมาณ 0.11 ลา้นบาท ขนาด
รายการจะมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 0.05 ซ่ึงยงัคงนอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) และ
ยงัคงเป็นรายการขนาดกลาง 
 
5.3 การด าเนินการของบริษัท 
บริษทัฯตอ้งขออนุมติัจากฝ่ายจดัการและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

6. เหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการ 
ท่ีดินเปล่าจ านวน 6-2-71.5 ไร่ เป็นพื้นท่ีติดกบัท่ีตั้งโรงงานของบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ก็บวตัถุดิบท่ี
เตรียมส าหรับใชใ้นการผลิต เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งมากของบริษทั ท าใหต้อ้งการพื้นท่ีในการเก็บวตัถุดิบ
ส าหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงพื้นท่ีส าหรับเก็บวตัถุดิบภายในบริเวณโรงงานในปัจจุบนัมีไม่
เพียงพอ และการท่ีท่ีดินท่ีเช่าติดกบัท่ีตั้งของโรงงานของบริษทัท าใหส้ะดวกในการขนยา้ยวตัถุดิบเขา้โรงงาน      
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัประหยดัตน้ทุนในการขนส่งเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบมากกวา่การเช่าท่ีดินอ่ืนในละแวกใกลเ้คียง 



 
 

7. ความเห็นของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ฝ่ายจดัการไดพ้ิจารณาขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการเก่ียวโยงกนั โดยกรรมการ/ผูบ้ริหาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียตาม
ขอ้ 2 ทั้ง 2 ท่านไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการพิจารณาวาระดงักล่าว ฝ่ายจดัการมีความเห็นวา่การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวขา้งตน้มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยอตัราค่าเช่าท่ีดินท่ีนางปัทมา เลา้วงษ ์คิดกบับริษทั
เป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาตลาด  
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของฝ่ายจัดการของบริษัทตามข้อ 7 
-ไม่มี- 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                              ขอแสดงความนบัถือ 
 

         ............................................. 
           (นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข) 

          ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


