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ที ่ZIGA 005/2560 

         24  พฤศจกิายน 2560 

เร่ือง แจ้งรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

 ตามที่ คณะกรรมการของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัท” )ครัง้ที่ 6/2560  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์โดยซือ้ที่ดินจ านวน 5 แปลง พืน้ที่จ านวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา หรือ
คิดเป็น 11,162.76 ตารางวา ตารางวาละ 18,125 บาท โดยจ่ายช าระรวมเป็นเงินจ านวน 202,325,025.00 บาท และลงทนุก่อสร้างโรงงาน
มลูค่าไม่เกิน 170,000,000 บาท และซือ้เคร่ืองจกัรมลูค่าไม่เกิน 108,000,000 บาท รวมมลูค่าทัง้โครงการไม่เกิน 480,000,000บาท  ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 130,000,000 บาทจากมติคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้งบประมาณ
การซือ้ที่ดิน สร้างโรงงานและซือ้เคร่ืองจกัรมลูคา่ 350,000,000 บาทตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนประกอบด้วยงบประมาณส าหรับ
ซือ้ที่ดิน 150,000,000 บาท สร้างโรงงาน 100,000,000 บาทและซือ้เคร่ืองจักร 100,000,000 บาท ทัง้นีง้บประมาณเพิ่มขึน้ จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งได้ตัง้งบประมาณซือ้ที่ดินไว้ที่ 150,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ที่ดินที่มีพืน้ที่มากกวา่ที่คาด
การไว้ อีกทัง้ที่ดินผืนนีจ้ะได้รับการถมก่อนโอนกรรมสิทธิให้กบับริษัท ซึ่งราคาซือ้ที่ดินแปลงนีร้วมมลูค่าการถมที่ ท าให้มลูค่าที่ดินสงูกวา่
ที่ตัง้งบประมาณไว้ และจากการท่ีที่ดินมีขนาดใหญ่ขึน้ จึงมีแผนท่ีจะสร้างโรงงานเพิ่มขึน้ จึงได้จดัตัง้งบประมาณส าหรับสว่นนีเ้พิ่มขึน้ด้วย 

 การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์”) โดยค านวนขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 43.03 ตามเกณฑ์มลูคา่รวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวนขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 จดัเป็นรายการประเภทที ่2 กล่าวคอืมขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทั
จงึมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศ
อย่างน้อยตามบญัช ี(1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่
วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์

 รายละเอยีดของการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ แสดงไวอ้ยู่ในสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิัท 
ซกิา้ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ทีแ่นบมานี้ 

  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

             ขอแสดงความนบัถอื  

  

           (นางสาววราลกัษณ์ งามจติรเจรญิ)   

                                                                          กรรมการผูจ้ดัการ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การได้มาซึ่งท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักร 
 

1. สารสนเทศบัญชี (1) ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ครัง้ที่ 6/2560 ซึ่งบริษัทจัดประชุมในวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการซือ้ที่ดินและมีการอนมุตัิงบประมาณส าหรับการซือ้ที่ดิน สร้างโรงงานและซือ้

เคร่ืองจักรไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะสามารถ

ด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิได้ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 โรงงานคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างภายในไตรมาส 1 ปี 2561 และ

จะติดตัง้แล้วเสร็จภายในปี 2561 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1ที่ดิน 
ผู้ซือ้สินทรัพย์ : บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขายสินทรัพย์ : บริษัท กรีน เวอร์ค แลนด์ จ ากดั 
ผู้ถอืหุ้น  บริษัท เวอร์คกิง้ แอนด์ แพลนน่ิง จ ากดั  50.00 % 

  นายสรรพร  ตลอดสขุ 35.00 % 
  นางสาวมลฤดี  มอญเจริญ 14.00 % 
  นางสาววิมลพรรณ  ตาเสน 1.00 % 
  รวม 100.00 % 

กรรมการบริษัท  นายสรรพร  ตลอดสขุ  
ผู้ ถือหุ้น บจก.เวอร์คกิง้ แอนด์ 
แพลนน่ิง  

 นางสาว มลฤดี มอญเจริญ 50.00 % 

  นาย สรรพร ตลอดสขุ 40.00 % 
  นาย ไพโรจน์ มอญเจริญ 10.00 % 
  รวม 100.00 % 
กรรมการ บจก.เวอร์คกิง้ แอนด์ 
แพลนน่ิง 

 น.ส. มลฤดี มอญเจริญ  

  นาย สรรพร ตลอดสขุ  
    
ลักษณะความสัมพนัธ์ : บริษัท และกลุ่มผู้จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะบุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการ
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เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
1.2.2 เคร่ืองจักร  

1). เคร่ืองตัดม้วนเหล็ก 
ผู้ซือ้สินทรัพย์ : บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขายสินทรัพย์ : บริษัท พี.วี.เอส. แมชชินเนอร่ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 
ผู้ถอืหุ้น  นายวิมล  หะวะนิช 38.00 % 

  นางสาวสวา่งจิตต์  หะวะนิช 30.00 % 
  นายสเุมธ  หะวะนิช 30.00 % 
  นางบงัอร  หะวะนิช 2.00 % 

  รวม  100.00 % 
กรรมการบริษัท  นายวิมล  หะวะนิช  
  นางบงัอร  หะวะนิช  
  นายสเุมธ  หะวะนิช  
ลักษณะความสัมพนัธ์ : บริษัท และกลุ่มผู้ จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2). เคร่ืองจักรอื่นๆ 
ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการคดัเลือกผู้จ าหน่ายตามนโยบายจดัซือ้ของบริษัท  หากมีการจดัซือ้จากผู้จ าหน่ายที่มีความเก่ียวโยงกนั

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลง
วนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22 -01 เร่ืองการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม บริษัทจะปฏิบตัิตามเกณฑ์เก่ียวโยงตอ่ไป 

 
1.2.3 โรงงาน 
  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการออกแบบ หากมีการว่าจ้างผู้ รับเหมาที่มีความเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทจะปฏิบตัิตามเกณฑ์
เก่ียวโยงตอ่ไป 
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1.3 ลักษณะของรายการและขนาดของรายการ 
1.3.1 ลักษณะของรายการ 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าท ารายการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยซือ้ที่ดิน และมีการอนมุตัิงบประมาณส าหรับอาคารและเคร่ืองจกัร ทัง้นีส้าระส าคญัของรายการสามารถสรุปได้

ดงันี ้

ที่ดิน ( งบประมาณ 202,325,025 บาท ) 

ลกัษณะรายการ : รายการได้มาซึ่งที่ดินจ านวน 5 แปลง พืน้ที่จ านวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตาราง
วา หรือคิดเป็น 11,162.76 ตารางวา  

วนัท่ีท ารายการ : บริษัทได้ท าสัญญาจะซือ้จะขายเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะ
สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิได้ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

วัตถุประสงค์ของการเข้าท า
รายการ 

: เป็นการซือ้ที่ดินเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารโรงงานที่ใช้ส าหรับเป็นที่ติดตัง้
เคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการผลติสนิค้า รวมถึงใช้เป็นโกดงัเก็บสนิค้าที่ผลติเสร็จ 

มลูคา่สิง่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

: จ่ายช าระรวมเป็นเงินจ านวน 202,325,025.00 บาท คิดเป็นตารางวาละ 
18,125 บาท  
โดยบริษัทจะจ่ายช าระเป็นเงินสด ซึ่งมีเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินเป็นรายงวด
จ านวน 3 งวด ดงันี ้
จ่ายช าระงวดที่ 1 จ านวน 20,232,502.5 บาท ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560   
จ่ายช าระงวดที่ 2 จ านวน 20,232,502.5 บาท ช าระภายในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
2560  
จ่ายช าระงวดที่ 3 จ านวน 161,860,020 บาท ช าระไม่เกินวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2561  

เง่ือนไขอื่นๆ : กรณีถ้าปรากฏวา่ที่ดินที่ตกลงซือ้ขายมีเนือ้ที่ที่ดินเพิ่มขึน้หรือลดลงจากจ านวน
ที่ระบนุี ้ตกลงให้คิดราคาที่ดินที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในราคาตารางวาละ 18,125 
บาท และให้น าราคาที่ดินในส่วนที่เพิ่มขึน้หรือลดลงไปเพิ่มหรือหกักับราคาที่
ระบุข้างต้นได้ ส าหรับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษีเงินได้นิติบคุคล ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีต้องช าระให้แก่หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง ผู้ขายจะ
เป็นผู้ช าระแตเ่พียงฝ่ายเดียว 
 

เคร่ืองจักร 1) ( งบประมาณ 108,000,000 บาท ) 

1). เคร่ืองตัดม้วนเหล็ก ( มูลค่า 18,190,000 บาท ) 

ลกัษณะรายการ : รายการได้มาซึ่งเคร่ืองจกัรโดยบริษัทได้ท าสญัญาซือ้เคร่ืองจักรตดัม้วนเหล็ก
แล้ว 1 เคร่ืองมลูคา่ 18.19 ล้านบาท  

วนัท่ีท ารายการ : 18 กนัยายน 2560 
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วนัรับมอบเคร่ืองจกัร : ภายในสงิหาคม 2561 
วัตถุประสงค์ของการเข้าท า
รายการ 

: เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลติ 

มลูคา่สิง่ตอบแทน : จ่ายช าระรวมเป็นเงินจ านวน 18,190,000.00 บาท  
โดยบริษัทจะจ่ายช าระเป็นเงินสดทัง้จ านวน ซึ่งมีเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินเป็น
รายงวดจ านวน 4 งวด ดงันี ้
จ่ายช าระงวดที่ 1 จ านวน 5,457,000 บาท ช าระในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 
จ่ายช าระงวดที่ 2 จ านวน 5,457,000 บาท ช าระภายในกมุภาพนัธ์ 2561  
จ่ายช าระงวดที่ 3 จ านวน 5,457,000 บาท ช าระภายในพฤษภาคม 2561 
จ่ายช าระงวดที่ 4 จ านวน 1,819,000 บาท ภายในสงิหาคม 2561 

2). เคร่ืองจักรอื่นๆ ( ไม่เกิน 89,810,000 บาท ) 

ลกัษณะรายการ : บริษัทอยู่ในระหว่างสรรหาเพื่อซือ้เคร่ืองตัดม้วนเหล็ก , เคร่ืองขึน้รูปเหล็ก , 
เคร่ืองลบคมเหลก็ และเคร่ืองท าเกลยีว  

มลูคา่สิง่ตอบแทน : งบประมาณ ไมเ่กิน 89,810,000 บาท  
 

โรงงาน 1) ( งบประมาณไม่เกิน 170,000,000 บาท ) 

ลกัษณะรายการ : บริษัทอยูร่ะหวา่งการออกแบบ  
 

  หมายเหตุ 1) บริษัทก าหนดงบประมาณส าหรับซือ้เคร่ืองจกัรรวมทัง้หมดเทา่กบั 108,000,000 บาท และงบประมาณส าหรับคา่

ก่อสร้างโรงงานเทา่กบั 170,000,000 บาท 

 

1.3.2 ขนาดของรายการ 
การค านวณขนาดรายการได้มาซึง่ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษัทตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

โดยใช้ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว รายการ

ดงักลา่วมีมลูคา่สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 43.03 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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เกณฑ์ วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

ขนาดรายการ 

ย้อนหลัง 

6 เดือน 

รวมขนาด 

รายการ 

1. มลูคา่สนิทรัพย์ 
ที่มีตวัตนสทุธิ ไมส่ามารถน าเกณฑ์ดงักลา่วมาปรับใช้ได้เนื่องจากเป็นรายการซือ้ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจกัร 

2. ก าไรสทุธิ ไมส่ามารถน าเกณฑ์ดงักลา่วมาปรับใช้ได้เนื่องจากเป็นรายการซือ้ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจกัร 

3. มู ล ค่ า ร ว ม สิ่ ง
ตอบแทน มลูคา่สิง่ตอบแทน 

 

480,000,000.00 43.03% - 43.03% 

 สนิทรัพย์รวมของบริษัท 1,115,510,602.00 

4. มลูคา่หุ้นทนุ ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัท ไมม่ีการออกหุ้นเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

 

จากตารางดงักลา่ว ขนาดรายการได้มาของบริษัท ในครัง้นีจ้งึมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 43.03 สงูกวา่ร้อยละ 15 แตต่ า่กวา่

ร้อยละ 50 เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ซึง่บริษัทมีหน้าทีต้่องจดัท ารายงาน

และเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัที และสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัจากวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยบริษัทจะท าหนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ทราบในการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ไป 

 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา พร้อมแผนธุรกิจในอนาคต 
สนิทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่ ที่ดิน เคร่ืองจกัร และโรงงาน โดยมีรายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา ดงันี ้

 

1.4.1 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้มา 
ที่ดนิ 

- ลกัษณะสนิทรัพย์ : ที่ดินเปลา่จ านวน 5 แปลง พืน้ท่ีรวม 27 ไร่ 3 งาน 62.76 วา  หรือคิดเป็น 
11,162.76 ตารางวา 

- ที่ตัง้ : ถนนประชาอทุิศ-วดัคูส่ร้าง ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุร
เจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 

- เอกสารสทิธิ : โฉนดที่ดินเลขท่ี เลขที่ดิน เนือ้ที ่
แปลงที่ 1  59805 465 4 ไร่ 3 งาน 30.10 ตรว. 
แปลงที่ 2  59806 418 6 ไร่ 0 งาน 41.10 ตรว. 
แปลงที่ 3  59513 399 8 ไร่ 2 งาน 8.10 ตรว. 
แปลงที่ 4  59509 59 7 ไร่ 0 งาน 78.9 ตรว. 
แปลงที่ 5  อยูร่ะหวา่งรอรังวดัแบง่แยกโฉนด 1 ไร่ 1 งาน 4.56 ตรว. 
  รวม 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตรว. 
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ภาระผกูพนั : ที่ดินติดภาระจ านองไว้กับธนาคาร โดยผู้ขายจะด าเนินการปลดภาระ
จ านองก่อนโอนกรรมสทิธ์ิ 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิก่อนการได้มา : บริษัท กรีน เวอร์ค แลนด์ จ ากดั 
กฎหมายที่มีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิ : สินทรัพย์ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สีม่วง เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ

คลงัสนิค้า  
โครงการพฒันาในอนาคต : พัฒนาเป็นอาคารโรงงานเพื่อใช้ส าหรับติดตัง้เคร่ืองจักร โดยมีมูลค่า

ก่อสร้างอาคารโรงงานไม่เกิน 170,000,000 บาท และต้นทนุเคร่ืองจกัร 
ไมเ่กิน 108,000,000 บาท 

   
เคร่ืองจักร 

- ลกัษณะสนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรส าหรับตดัม้วนเหลก็เพื่อใช้ผลติทอ่ 
 

โรงงาน 

- ลกัษณะสนิทรัพย์ : อยูร่ะหวา่งการออกแบบ 
 

 

1.4.2 แผนธุรกิจในอนาคต 
โดยภายหลงัจากการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ บริษัทจะด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน เพื่อใช้ส าหรับติดตัง้เคร่ืองจกัร

ส าหรับตดัม้วนเหล็ก และเคร่ืองจักรส าหรับสายการผลิตท่อเหล็ก นอกจากนีอ้าคารนีย้งัใช้ส าหรับจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้า

ส าเร็จรูปรวมถึงม้วนเหลก็ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัท 

 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
มลูค่ารายการซือ้ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจกัรท่ีบริษัทได้รับอนมุตัิรวมเป็นเงินเท่ากบั 480,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม

ข้อ 1.3 

 

1.6 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  
บริษัทได้มีการอนมุตัิงบประมาณส าหรับการซือ้ที่ดิน สร้างโรงงานและซือ้เคร่ืองจกัรไมเ่กิน 480,000,000 บาท ทัง้นีบ้ริษัทมีการ

เข้าท ารายการซือ้ที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน และติดตัง้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลติเหลก็โครงสร้างประเภท Pre-zinc และ

ทอ่เหลก็ร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc 

1.ท่ีดิน 

มีการท าการเปรียบเทียบราคาตลาดกบัพืน้ที่บริเวณใกล้เคียงพบว่าไม่ได้แตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบัการซือ้ขายที่ดินเป็นการทัว่ไป 

โดยจากการสอบถามราคา ท่ีดินบริเวณใกล้เคียงมีราคาประมาณ 25,000 บาทตอ่ตารางวา  
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ที่ดนิที่บริษัทเข้าท ารายการ จ านวน 

จ านวนพืน้ท่ีที่บริษัทซือ้ (ตารางวา) 11,162.76 

ราคา (บาทตอ่ตารางวา) 18,125.00 

มูลค่าที่ดินที่บริษัทเข้าท ารายการ (บาท) 202,325,025.00 

  

        2.เคร่ืองจกัร 

        ราคาดงักลา่วเกิดจากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบริษัทและผู้ขาย  

 

1.7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจากการท ารายการในครัง้นี ้
1.7.1 เนื่องจากปัจจบุนับริษัทมีการผลิตเกือบเต็มก าลงัการผลิตแล้ว บริษัทจึงมีแผนที่จะพฒันาที่ดินดงักลา่วเป็นอาคารโรงงานเพื่อ

ใช้ส าหรับติดตัง้เคร่ืองตดัม้วนเหล็กและซือ้เคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตท่อเหล็ก สามารถเพิ่มรายได้และผลก าไรให้กบั
บริษัทจากยอดขายที่เพิ่มขึน้จากการท าธุรกิจประเภทเดิม ซึง่บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลติ ความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตจากประมาณ 59,000 ตนั/ปี ณ 31 มีนาคม 
2560 เป็นประมาณ 78,000 ตนั/ปี 

1.7.2 การซึอ้ที่ดินดงักลา่วโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้าและเก็บสินค้าของบริษัท เพื่อเป็น
การรองรับการขยายตวัของยอดขายของบริษัท 

1.7.3 พืน้ท่ีตัง้ของที่ดินดงักลา่วอยูใ่นท าเลที่ใกล้กบัพืน้ท่ีปัจจบุนัของบริษัทท าให้การบริหารจดัการเป็นไปได้อยา่งสะดวก 

 

1.8 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซือ้สินทรัพย์ 
เงินท่ีได้รับจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนครัง้แรก(IPO) ประมาณ 350,000,000 บาท  และ/หรือเงินกู้  

และ/หรือเงินหมนุเวียนบริษัท ประมาณ 130,000,000 บาท 

 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทในครัง้นี ้เป็นประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกิจ

ของบริษัท โดยเป็นการลงทนุท่ีมีสอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและ

ผู้ ถือหุ้นโดย ที่ดินที่ได้มาไม่ได้มีผู้ประเมินอิสระประเมินราคาให้ แต่มีการเปรียบเทียบราคากับราคาซือ้ขายจริงของที่ดินบริเวณ

ใกล้เคียงกนั และมีราคาที่ต ่ากวา่ โดยการช าระเงินมีการวางมดัจ าและจะช าระเงินเมื่อมีการโอนกรรมสทิธิ จึงมีความสมเหตสุมผลแล้ว  

ส าหรับเคร่ืองจกัร บริษัทได้เปรียบเทียบราคาแล้วมีราคาใกล้เคียงกบัผู้ขายรายอื่น ประกอบกับบริษัทเคยซือ้เคร่ืองจกัรจาก

ผู้ขายดงักล่าวซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการหลงัการขายที่ดี นอกจากนีเ้ง่ือนไขในการช าระเงินมีการแบ่ง

ออกเป็นงวดตามขัน้ความส าเร็จของงาน จึงมีความสมเหตสุมผลแล้ว  

ในสว่นของ โรงงาน บริษัทตัง้งบประมาณโดยประมาณการจากคา่แรงและวสัดกุ่อสร้าง จึงมีความสมเหตสุมผลแล้ว 

 



บรษิทั ซกิา้ อนิโนเวช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
- ไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

  

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

    (นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจรญิ)  

      กรรมการผูจ้ดัการ 


