
 
 
 
 
ท่ี SMPC 229/2563 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

 

เรื่อง  สารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรพัย์ไม่เกิน 3 ปี 

เรียน  กรรมการและผูจ้ัดการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SMPC”) เมื่อวันท่ี 10 
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดินท่ีอยู่ติดกับท่ีต้ังโรงงานของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและ
กรรมการของบริษัทฯ (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี 
ทจ.21/2551 เรือ่ง หลักเกณฑ์ในการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯจึงมีหน้าท่ีรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด 
(มหาชน) โดยให้ต่ออายุสัญญาเช่าฉบับเดิมออกไปอีก 1 ปี วันเริ่มต้นสัญญาใหม่กำหนดวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

2. คู่กรณีที่เกีย่วขอ้ง 
ผู้เช่า : บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 
ผู้ให้เช่า : นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการและผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 24.36  
 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 
ปัจจุบันบริษัทฯได้เช่าพ้ืนท่ีจำนวนรวม 6-2-71.5 ไร่เพือ่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบและใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหวัข้อ “รายการเก่ียวโยง” ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1 แล้ว โดยมรีายละเอียด
ดังน้ี 
 
 
 



 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินท่ีเช่า ท่ีดินขนาด 6-2-71.5 ไร่ ต้ังอยูซ่อยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม อันเป็นท่ีดินท่ีติดกับผู้เช่า 
ขนาดพ้ืนท่ีเช่า ท่ีดินเปล่า 6-2-71.5 ไร่ (ขนาดพ้ืนท่ีเท่าเดิม) 
ระยะเวลาการเช่า 1 ปี (1 ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564)  

กำหนดการเช่าเริ่มข้ึนหลังจากท่ีสัญญาฉบับเดิมส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2563 
อัตราค่าเช่า ท่ีอัตราเดิม 100,000 บาทต่อเดือน กำหนดชำระทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

  
ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 1 ปี คิดเป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ถ้ามี)  
อน่ึงภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากการใช้ท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรอืนและสิ่งปลูกสร้างน้ัน โดยเก็บท่ีอัตราตามประเภทการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินนั้น โดยบริษัทใช้ประโยชน์ในการเป็นท่ีไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องชำระ
ในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ คิดเป็นเงินรวมตลอดอายุสัญญา 1 ปี ประมาณ 0.11 ล้านบาท 
 

4. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ 
4.1 มูลค่ารวมของรายการ 
รายการเช่าท่ีดินมีมูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท อายุสัญญา 1 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป 
กล่าวคือผู้ให้เช่าไม่ได้ประกอบธุรกิจให้เช่าท่ีดิน หรือให้บุคคลอื่นท่ัวไปเช่าท่ีดินดังกล่าว  
4.2 เกณฑ์ท่ีใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ 
บริษัทฯขอต่ออายุสัญญาเช่าด้วยเงื่อนไขเดิมท่ีขนาดพ้ืนท่ีและอัตราค่าเช่าเดิมต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2560 โดยอัตราค่า
เช่าเดิมอ้างอิงเปรียบเทียบราคาตลาดจากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย คือ บริษัท เบล เซอร์เวย ์จำกัด 
และบริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ตามลำดับ โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว อีกท้ังได้รับการเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประเมินอิสระใช้วิธีประเมินเปรียบเทียบ
สัดส่วนค่าเช่าตลาดต่อราคาตลาดท่ีดิน โดยบริษัท เบล เซอร์เวย์ จำกัด เสนอราคาประเมินค่าเช่าท่ีคิดเป็นเงิน 0.12 
ล้านบาทต่อเดือน และบริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เสนอราคาเช่าท่ีดินจำนวน 0.16 ล้าน
บาทต่อเดือน จากนั้นผู้ให้เช่าได้เลือกราคาต่ำสุดจาก 2 ราคาดังกล่าวและให้ส่วนลดอีก 0.02 ล้านบาทต่อเดือนแก่
บริษัทฯ  
ซึ่งสัญญาเช่าฉบับใหม่ท่ีจะทำการต่ออายุไม่มกีารปรับอัตราค่าเช่าจากเดิมแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินจากกรมธนารักษ์ 



 
5. การคำนวณขนาดรายการ 

5.1 สรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

หน่วย : ล้านบาท งบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

0.03% NTA  
 

3% NTA 
 

สินทรัพย์รวม 2,963.88   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16.80   
หนี้สินรวม 900.42   
ส่วนของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย N/A   
มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 2,046.66 0.61 61.40 
 
5.2 การพิจารณาขนาดรายการ  
บริษัทฯได้เปรียบเทียบมูลค่ารายการกับจำนวนอ้างอิงตามงบการเงินงวดล่าสุด คือ งบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 พบว่ารายการเช่าท่ีดินจำนวน 1.2 ล้านบาท มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสำหรบังวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ถือเป็นรายการขนาด
กลาง  
อย่างไรก็ตามหากรวมภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิดข้ึนในอนาคต จำนวนประมาณ 0.11 ล้านบาท ขนาดรายการ
จะมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 0.06 ซึ่งยังคงน้อยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) และยังคงเป็น
รายการขนาดกลาง 
5.3 การดำเนินการของบริษัท 
บริษัทฯต้องขออนุมัติจากฝ่ายจดัการและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ 
ท่ีดินเปล่าจำนวน 6-2-71.5 ไร่ เป็นพื้นท่ีติดกับท่ีต้ังโรงงานของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบท่ี
เตรียมสำหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริษัท ทำให้ต้องการพ้ืนท่ีในการเก็บวัตถุดิบ
สำหรับแผนการผลิตในอนาคตเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งพ้ืนท่ีสำหรับเก็บวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงานในปัจจุบันมีไม่
เพียงพอ และการท่ีท่ีดินท่ีเช่าติดกับท่ีต้ังของโรงงานของบรษัิททำให้สะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้าโรงงาน ซึ่ง
จะทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถดุิบมากกว่าการเช่าท่ีดินอื่นในละแวกใกล้เคียง 

 
7. ความเห็นของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการตกลงเข้าทำรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ฝ่ายจัดการได้พจิารณาข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว
ข้างต้นมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบรษัิท โดยอัตราค่าเช่าท่ีดินท่ีนางปัทมา เล้าวงษ์ คิดกับบริษัทเป็นราคา
ท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับราคาตลาด  



 
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของฝ่ายจัดการของบริษัทตามข้อ 7 

-ไม่มี- 
 
จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
 
 

                              ขอแสดงความนับถือ 
 

        ............................................. 
           (นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข) 

                             กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 


