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เรื่ อง

แจ้ งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
สัญญาจ้ างดูแลระบบสํารองข้ อมูล
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

1 มกราคม 2558

ระยะเวลาของสัญญา

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

คู่สัญญา

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่

ผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ าง

ลักษณะความสัมพันธ์ และ
ส่ วนได้ เสียของผู้ท่ เี กี่ยวโยงกัน
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ มีกรรมการ
ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ได้ แก่ สัญญา
จ้ างดูแลระบบสํารองข้ อมูล ซึ่งครอบคลุมบริ การดูแลรักษาระบบสํารอง
ข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่เกิดสภาวะฉุกเฉิ นหรื อภัยพิบัติขึน้ จนระบบ
ฐานข้ อมูลหลักของบริ ษัทไม่สามารถใช้ งานได้ โดยทําสัญญา 1 ปี เริ่ ม
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทน
2,663,208.60 บาท (สองล้ านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้ อยแปดบาท
หกสิบสตางค์) รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
โรงงาน 2 : 50 หมู 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

ระบบสํารองข้ อมูลดังกล่าวเป็ นระบบเฉพาะระบบเดียวที่สามารถรองรับ
ระบบฐานข้ อมูลของบริ ษัทได้ ซึง่ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชัน่ เป็ น
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารรายเดี ย วในตลาด จึ ง ไม่ ส ามารถหาผู้บ ริ ก ารรายอื่ น เข้ า
ประกวดราคาได้
ความเห็นของคณะกรรมการ

มี ค วามเห็ น ว่า รายการดัง กล่า วมี ค วามจํ า เป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงในวาระนี ้

สรุ ปขนาดของรายการ

มูลค่ารายการรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็ นเงิน 2,663,208.60 (สอง
ล้ า นหกแสนหกหมื่ น สามพัน สองร้ อยแปดบาทหกสิ บ สตางค์ ) รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทระพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเออิจิ ฮามาดา)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
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