ที่ (SUTHA-SET) 007/2562/TH
วันที่ 3 เมษายน 2562
เรื่อง

แจ้งการทารายการเกี่ยวโยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทาสัญญาบริการ ซึ่งถือว่าเป็นการ
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของสานักงานกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. อนุมัติให้เข้าทาสัญญาบริการกับ บริษัท TECHFORLIME S.A. (“TFL”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
และมีกรรมการร่วมกัน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
2. อนุมัติให้เข้าทาสัญญาบริการกับ บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PEL”) ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน
รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซา่ เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ

1

เอกสารแนบ 1
สารสนเทศการที่เกี่ยวกับการทาสัญญาบริการที่เกี่ยวโยง
บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
1.

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทา
สัญญาบริการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านเทคนิคเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติการปรับอัตราค่าบริการ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาสัญญาฉบับที่ปรับปรุงเพื่อใช้อัตรา
ค่าบริการใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
2.

ขอบเขตระยะเวลา
สัญญาบริการฉบับ ใหม่นี้จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขระหว่างที่สั ญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
โดยทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน
3.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการ
: TECFORLIME S.A. (“TFL”)
ผู้รับบริการ
: บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4.

ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ และ TFL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ Carmeuse Holding SA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่ม Carmeuse โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน
5.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็น การเข้าทารายการกับบริษัทซึ่งมี TFL เป็นผู้ให้ บริการ โดย TFL เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ ที่ครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยา เหมือง
แร่ วิศวกรรม การผลิต การจัดการกระบวนการขนส่ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่
ภายในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse ในการเข้าทาสัญญาการให้บริการดังกล่าว TFL จะเป็นผู้ให้การบริการ
และสนับสนุนในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯมีความคล่องตัวซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
6.

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
ในเบื้ องต้ น บริ ษั ท ฯ คิด มูล ค่ าของขนาดการท ารายการโดยประมาณจากแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ค่าบริการตามรอบระยะเวลาในการใช้บริการและค่าบริการตามสัญญาระหว่างปี 2562 คูณด้วยอัตราค่าบริการ
รายวัน ตามที่ ได้เสนอในสั ญ ญา โดยประมาณงบประมาณค่าบริการตามสั ญ ญาไว้จานวน 107,000 ยูโร หรือ
ประมาณ 3.84 ล้านบาท (โดยคานวณอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซด์ www.bot.or.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์
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2562 ที่อัตรา 35.87 บาทต่อ 1 ยูโร) โดยค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าภาษีซึ่งต้องชาระเป็นเงิน
สดตามยอดที่มีการใช้จริงโดยเรียกเก็บในแต่ละเดือน
ในการเข้าทารายการดังกล่าวมี ขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท และมากกว่าร้อ ยละ 0.03
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มีขนาดรายการต่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.69
ของมูล ค่าตามบั ญ ชีของสิ น ทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (3.84 หาร
(1,440.79-34.38-851.05= 555.36) = 0.69%) ถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติ การเข้าทา
รายการสัญญาบริการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ในการพิจาณาการเข้าทารายการสัญญาบริการดังกล่าว ซึง่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกีซ่า เอมิล
เพอราคี และนางสาวคริสเทล เวอเลเยน ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การ
เข้าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการทาสัญญา และเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก็จะได้รับการ
ฝึกฝนอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มีการพัฒนาที่รุดหน้าได้ดียิ่งขึ้น และสาหรับกลุ่ม
บริษัทในเครือของ Carmeuse Group, TFL จะนาองค์ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 160 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับ
สมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาว
สาหรับอัตราค่าบริการที่ TFL เรียกเก็บถือเป็นค่าบริการที่มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการ
ในด้านเทคนิคของบริษัทอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เคยมีการเสนอ
8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ฯที่มีความเห็นแตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2
สารสนเทศการที่เกี่ยวกับการทาสัญญาบริการที่เกี่ยวโยง
บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
1.

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทาสัญญา
บริการที่ครอบคลุ มการให้ บ ริการที่ เกี่ย วกับ การจัดซื้อซื้อจัดหาวัตถุดิบ หิ นปูน แร่โดโลไมท์ (Dolomite) และ
เชื้อเพลิง
2.

ขอบเขตระยะเวลา
สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไร
ก็ตามเงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน
3.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการ
: บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PEL”)
ผู้รับบริการ
: บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)

4.

ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ และ PEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ GP Group โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน

5.

ลักษณะทั่วไปของรายการ
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการเข้าทารายการกับบริษัทซึ่งมี PEL เป็นผู้ให้บริการ โดย PEL จ้างนักธรณีวิทยา
อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลัก ได้แก่ หินปูน แร่โดโล
ไมท์ (Dolomite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึง การจัดหาและควบคุมสต็อกที่จาเป็นสาหรับการผลิต การ
จัดหาเชื้อเพลิ ง เช่น Petcoke ตามปริมาณที่บริษัทต้องการจากตลาดอเมริกา ยุ โรป และเอเชีย โดยได้มีการ
เปรียบเทียบเงื่อนไข / คุณภาพ / ต้นทุน /การขนส่ง ทางทะเลและทางบกภายในประเทศ
6.

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
ในเบื้องต้นบริษัทฯ คิดมูลค่าของขนาดการทารายการโดยประมาณจากแผนการให้บริการตามสัญญาในปี
2562 โดยประมาณงบประมาณค่าบริการตามสัญญาไว้จานวน 1.56 ล้านบาท
ในการเข้าทารายการดังกล่าวมี ขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้ านบาท และมากกว่าร้อยละ 0.03
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มีขนาดรายการต่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.28
ของมูล ค่าตามบั ญ ชีของสิ น ทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1.56 หาร
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(1,440.79-34.38-851.05= 555.36) = 0.28%) ถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติ การเข้าทา
รายการสัญญาบริการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.

ความเห็นของคณะกรรมการ
ในการพิจาณาการเข้าทารายการสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวนิชิต้า
ชาห์ ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การ
เข้าทารายการดั งกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการ
จัดหาแหล่งวัตถุดิบหิน ปูนและเชื้อเพลิง ในราคา ปริมาณ และการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม โดยมี
ผู้เชี่ย วชาญในการเจรจา ต่อรอง จัดซื้อจั ดหา เพื่อให้ ได้ปริมาณ และคุณ ภาพที่เพี ยงพอต่อแผนการผลิ ตและ
แผนการจัดเก็บสต๊อกของบริษัท โดยราคาการให้บริการดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคอื่นๆ ถือเป็นราคาใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการด้านเทคนิค ที่บริษัทได้มีการทาสัญญากับผู้ให้บริการราย
อื่น
8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ฯที่มีความเห็นแตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ไม่มี -
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