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ที่ ZIGA 005/2560
24 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง แจ้ งรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตามที่ คณะกรรมการของบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ( “บริ ษัท” )ครัง้ ที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์โดยซื ้อที่ดิน จานวน 5 แปลง พื ้นที่จานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตารางวา หรื อ
คิดเป็ น 11,162.76 ตารางวา ตารางวาละ 18,125 บาท โดยจ่ายชาระรวมเป็ นเงินจานวน 202,325,025.00 บาท และลงทุนก่อสร้ างโรงงาน
มูลค่าไม่เกิน 170,000,000 บาท และซื ้อเครื่ องจักรมูลค่า ไม่เกิน 108,000,000 บาท รวมมูลค่าทังโครงการไม่
้
เกิน 480,000,000บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ ้น 130,000,000 บาทจากมติคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ งบประมาณ
การซื ้อที่ดิน สร้ างโรงงานและซื ้อเครื่ องจักรมูลค่า 350,000,000 บาทตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวนประกอบด้ วยงบประมาณสาหรับ
ซือ้ ที่ดิน 150,000,000 บาท สร้ างโรงงาน 100,000,000 บาทและซื ้อเครื่ องจักร 100,000,000 บาท ทัง้ นีง้ บประมาณเพิ่มขึ ้น จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งได้ ตงงบประมาณซื
ั้
้อที่ดินไว้ ที่ 150,000,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทได้ ที่ดินที่มีพื ้นที่มากกว่าที่คาด
การไว้ อีกทังที
้ ่ดินผืนนี ้จะได้ รับการถมก่อนโอนกรรมสิทธิให้ กบั บริ ษัท ซึ่งราคาซื ้อที่ดินแปลงนี ้รวมมูลค่าการถมที่ ทาให้ มลู ค่าที่ดินสูงกว่า
ที่ตงงบประมาณไว้
ั้
และจากการที่ที่ดินมีขนาดใหญ่ขึ ้น จึงมีแผนที่จะสร้ างโรงงานเพิ่มขึ ้น จึงได้ จดั ตังงบประมาณส
้
าหรับส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นด้ วย
การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ น การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ”) โดยคานวนขนาดรายการได้ เท่ากับร้ อยละ 43.03 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวนขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินของบริ ษัท ที่ได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ณ วันที่
30 กันยายน 2560 จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษทั
จึงมีหน้าทีต่ ้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่
วันทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียดของการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ แสดงไว้อยู่ในสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท
ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ทีแ่ นบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)
เรื่อง การได้ มาซึ่งที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
1. สารสนเทศบัญชี (1) ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
1.1 วัน เดือน ปี ที่มกี ารเข้ าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั ง้ ที่ 6/2560 ซึ่งบริ ษัทจัดประชุมในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการซื ้อที่ดินและมีการอนุมตั ิงบประมาณสาหรับการซื ้อที่ดิน สร้ างโรงงานและซื ้อ
เครื่ องจักรไม่เกิน 480 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงงานคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างภายในไตรมาส 1 ปี 2561 และ
จะติดตังแล้
้ วเสร็ จภายในปี 2561
1.2 คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
1.2.1ที่ดิน
ผู้ซอื ้ สินทรัพย์
ผู้ขายสินทรัพย์
ผู้ถอื หุ้น

กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้น บจก.เวอร์ คกิ ้ง แอนด์
แพลนนิ่ง

กรรมการ บจก.เวอร์ คกิ ้ง แอนด์
แพลนนิ่ง

: บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท กรี น เวอร์ ค แลนด์ จากัด
บริ ษัท เวอร์ คกิ ้ง แอนด์ แพลนนิ่ง จากัด
นายสรรพร ตลอดสุข
นางสาวมลฤดี มอญเจริ ญ
นางสาววิมลพรรณ ตาเสน
รวม
นายสรรพร ตลอดสุข
นางสาว มลฤดี มอญเจริ ญ
นาย สรรพร ตลอดสุข
นาย ไพโรจน์ มอญเจริ ญ
รวม
น.ส. มลฤดี มอญเจริ ญ

50.00 %
35.00 %
14.00 %
1.00 %
100.00 %
50.00 %
40.00 %
10.00 %
100.00 %

นาย สรรพร ตลอดสุข
ลักษณะความสัมพันธ์

: บริ ษัท และกลุ่มผู้จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ อ งการ
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เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
1.2.2 เครื่องจักร
1). เครื่องตัดม้ วนเหล็ก
ผู้ซอื ้ สินทรัพย์
: บริ ษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ขายสินทรัพย์
: บริ ษัท พี.วี.เอส. แมชชินเนอรี่ (ไทยแลนด์) จากัด
ผู้ถอื หุ้น
นายวิมล หะวะนิช
38.00 %
นางสาวสว่างจิตต์ หะวะนิช
30.00 %
นายสุเมธ หะวะนิช
30.00 %
นางบังอร หะวะนิช
2.00 %
รวม
100.00 %
กรรมการบริษัท
นายวิมล หะวะนิช
นางบังอร หะวะนิช
นายสุเมธ หะวะนิช
ลักษณะความสัมพันธ์ : บริ ษั ท และกลุ่ม ผู้จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ลงวัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2). เครื่องจักรอื่นๆ
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้จาหน่ายตามนโยบายจัดซื ้อของบริ ษัท หากมีการจัดซื ้อจากผู้จาหน่ายที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22 -01 เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเกณฑ์เกี่ยวโยงต่อไป
1.2.3 โรงงาน
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการออกแบบ หากมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาที่มีความเกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเกณฑ์
เกี่ยวโยงต่อไป
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1.3 ลักษณะของรายการและขนาดของรายการ
1.3.1 ลักษณะของรายการ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์โดยซื ้อที่ดิน และมีการอนุมตั ิงบประมาณสาหรับอาคารและเครื่ องจักร ทังนี
้ ้สาระสาคัญของรายการสามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
ที่ดิน ( งบประมาณ 202,325,025 บาท )
ลักษณะรายการ
: รายการได้ มาซึ่งที่ดินจานวน 5 แปลง พื ้นที่จานวน 27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตาราง
วา หรื อคิดเป็ น 11,162.76 ตารางวา
วันที่ทารายการ
: บริ ษั ท ได้ ท าสัญ ญาจะซื อ้ จะขายเมื่ อ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 และคาดว่า จะ
สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเข้ าท า : เป็ นการซื อ้ ที่ ดิ น เพื่ อ ที่ จ ะก่ อ สร้ างอาคารโรงงานที่ ใ ช้ ส าหรั บ เป็ นที่ ติ ด ตัง้
รายการ
เครื่ องจักรเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้ า รวมถึงใช้ เป็ นโกดังเก็บสินค้ าที่ผลิตเสร็ จ
มูลค่าสิง่ ตอบแทน
: จ่ า ยช าระรวมเป็ น เงิ น จ านวน 202,325,025.00 บาท คิ ด เป็ นตารางวาละ
18,125 บาท
โดยบริ ษัทจะจ่ายชาระเป็ นเงินสด ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายชาระเงินเป็ นรายงวด
จานวน 3 งวด ดังนี ้
จ่ายชาระงวดที่ 1 จานวน 20,232,502.5 บาท ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
จ่ายชาระงวดที่ 2 จานวน 20,232,502.5 บาท ชาระภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560
จ่ายชาระงวดที่ 3 จานวน 161,860,020 บาท ชาระไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561
เงื่อนไขอื่นๆ
: กรณีถ้าปรากฏว่าที่ดินที่ตกลงซื ้อขายมีเนื ้อที่ที่ดินเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากจานวน
ที่ระบุนี ้ ตกลงให้ คิดราคาที่ดินที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในราคาตารางวาละ 18,125
บาท และให้ นาราคาที่ดินในส่วนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงไปเพิ่มหรื อหักกับราคาที่
ระบุข้างต้ นได้ สาหรั บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆในการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ต้องชาระให้ แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง ผู้ขายจะ
เป็ นผู้ชาระแต่เพียงฝ่ ายเดียว
เครื่องจักร 1) ( งบประมาณ 108,000,000 บาท )
1). เครื่องตัดม้ วนเหล็ก ( มูลค่ า 18,190,000 บาท )
ลักษณะรายการ
: รายการได้ มาซึ่งเครื่ องจักรโดยบริ ษัทได้ ทาสัญญาซื ้อเครื่ องจักรตัดม้ วนเหล็ก
แล้ ว 1 เครื่ องมูลค่า 18.19 ล้ านบาท
วันที่ทารายการ
: 18 กันยายน 2560
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วันรับมอบเครื่ องจักร
: ภายในสิงหาคม 2561
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเข้ าท า : เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิต
รายการ
มูลค่าสิง่ ตอบแทน
: จ่ายชาระรวมเป็ นเงินจานวน 18,190,000.00 บาท
โดยบริ ษัทจะจ่ายชาระเป็ นเงินสดทังจ
้ านวน ซึ่งมีเงื่อนไขการจ่ายชาระเงินเป็ น
รายงวดจานวน 4 งวด ดังนี ้
จ่ายชาระงวดที่ 1 จานวน 5,457,000 บาท ชาระในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
จ่ายชาระงวดที่ 2 จานวน 5,457,000 บาท ชาระภายในกุมภาพันธ์ 2561
จ่ายชาระงวดที่ 3 จานวน 5,457,000 บาท ชาระภายในพฤษภาคม 2561
จ่ายชาระงวดที่ 4 จานวน 1,819,000 บาท ภายในสิงหาคม 2561
2). เครื่องจักรอื่นๆ ( ไม่ เกิน 89,810,000 บาท )
ลักษณะรายการ
มูลค่าสิง่ ตอบแทน

: บริ ษัทอยู่ในระหว่างสรรหาเพื่อ ซือ้ เครื่ องตัดม้ วนเหล็ก , เครื่ องขึน้ รู ปเหล็ก ,
เครื่ องลบคมเหล็ก และเครื่ องทาเกลียว
: งบประมาณ ไม่เกิน 89,810,000 บาท

โรงงาน 1) ( งบประมาณไม่ เกิน 170,000,000 บาท )
ลักษณะรายการ
: บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการออกแบบ
หมายเหตุ 1) บริ ษัทกาหนดงบประมาณสาหรับซื ้อเครื่ องจักรรวมทังหมดเท่
้
ากับ 108,000,000 บาท และงบประมาณสาหรับค่า
ก่อสร้ างโรงงานเท่ากับ 170,000,000 บาท

1.3.2 ขนาดของรายการ
การคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษัทตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
โดยใช้ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว รายการ
ดังกล่าวมีมลู ค่าสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 43.03 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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เกณฑ์

วิธีการคานวณ

ขนาดรายการ

ขนาดรายการ
ย้ อนหลัง
6 เดือน

รวมขนาด
รายการ

1. มูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ

ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ ได้ เนื่องจากเป็ นรายการซื ้อที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร

2. กาไรสุทธิ

ไม่สามารถนาเกณฑ์ดงั กล่าวมาปรับใช้ ได้ เนื่องจากเป็ นรายการซื ้อที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร

3. มู ล ค่ า ร ว ม สิ่ ง
ตอบแทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทน

480,000,000.00

43.03%

-

43.03%

สินทรัพย์รวมของบริษัท 1,115,510,602.00
4. มูลค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัท ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

จากตารางดังกล่าว ขนาดรายการได้ มาของบริษัท ในครัง้ นี ้จึงมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 43.03 สูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ตา่ กว่า
ร้ อยละ 50 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ บริษัทมีหน้ าทีต่ ้ องจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์โดยทันที และส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่แจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
โดยบริ ษัทจะทาหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นให้ ทราบในการเข้ าทารายการดังกล่าวต่อไป
1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา พร้ อมแผนธุรกิจในอนาคต
สินทรัพย์ที่ได้ มา ได้ แก่ ที่ดิน เครื่ องจักร และโรงงาน โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา ดังนี ้
1.4.1 สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
ที่ดนิ
- ลักษณะสินทรัพย์
: ที่ดินเปล่าจานวน 5 แปลง พื ้นที่รวม 27 ไร่ 3 งาน 62.76 วา หรื อคิดเป็ น
11,162.76 ตารางวา
- ที่ตงั ้
: ถนนประชาอุทิศ-วัดคูส่ ร้ าง ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- เอกสารสิทธิ
:
โฉนดที่ดินเลขที่
เลขที่ดิน
เนื ้อที่
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
อยูร่ ะหว่างรอรังวัดแบ่งแยกโฉนด
1 ไร่ 1 งาน 4.56 ตรว.
รวม
27 ไร่ 3 งาน 62.76 ตรว.
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ภาระผูกพัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนการได้ มา
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ
โครงการพัฒนาในอนาคต

: ที่ดินติดภาระจานองไว้ กับธนาคาร โดยผู้ขายจะดาเนินการปลดภาระ
จานองก่อนโอนกรรมสิทธิ์
: บริ ษัท กรี น เวอร์ ค แลนด์ จากัด
: สินทรั พย์ ตงั ้ อยู่ในเขตพืน้ ที่สีม่วง เป็ นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้ า
: พัฒนาเป็ นอาคารโรงงานเพื่อใช้ สาหรั บติดตังเครื
้ ่ องจักร โดยมี มูลค่า
ก่อสร้ างอาคารโรงงานไม่เกิน 170,000,000 บาท และต้ นทุนเครื่ องจักร
ไม่เกิน 108,000,000 บาท

เครื่องจักร
- ลักษณะสินทรัพย์

: เครื่ องจักรสาหรับตัดม้ วนเหล็กเพื่อใช้ ผลิตท่อ

โรงงาน
- ลักษณะสินทรัพย์

: อยูร่ ะหว่างการออกแบบ

1.4.2 แผนธุรกิจในอนาคต
โดยภายหลังจากการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัทจะดาเนินการก่อสร้ างอาคารโรงงาน เพื่อใช้ สาหรับติดตังเครื
้ ่ องจักร
สาหรับตัดม้ วนเหล็ก และเครื่ องจักรสาหรับสายการผลิตท่อเหล็ก นอกจากนี ้อาคารนี ้ยังใช้ สาหรับจัดเก็บและบริ หารจัดการสินค้ า
สาเร็ จรูปรวมถึงม้ วนเหล็กซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัท
1.5 มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารายการซื ้อที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรที่บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิรวมเป็ นเงินเท่ากับ 480,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตาม
ข้ อ 1.3
1.6 เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริ ษัทได้ มีการอนุมตั ิงบประมาณสาหรับการซื ้อที่ดิน สร้ างโรงงานและซื ้อเครื่ องจักรไม่เกิน 480,000,000 บาท ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการ
เข้ าทารายการซื ้อที่ดิน เพื่อใช้ ในการก่อสร้ างอาคารโรงงาน และติดตังเครื
้ ่ องจักรสาหรับการผลิตเหล็กโครงสร้ างประเภท Pre-zinc และ
ท่อเหล็กร้ อยสายไฟประเภท Pre-zinc
1.ที่ดิน
มีการทาการเปรี ยบเทียบราคาตลาดกับพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียงพบว่าไม่ได้ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญกับการซื ้อขายที่ดินเป็ นการทัว่ ไป
โดยจากการสอบถามราคา ที่ดินบริ เวณใกล้ เคียงมีราคาประมาณ 25,000 บาทต่อตารางวา
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ที่ดนิ ที่บริษัทเข้ าทารายการ

จานวน

จานวนพื ้นที่ที่บริษัทซื ้อ (ตารางวา)

11,162.76

ราคา (บาทต่อตารางวา)

18,125.00
202,325,025.00

มูลค่ าที่ดินที่บริษัทเข้ าทารายการ (บาท)
2.เครื่ องจักร
ราคาดังกล่าวเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษัทและผู้ขาย

1.7 ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับบริษัทจากการทารายการในครัง้ นี ้
1.7.1 เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีการผลิตเกือบเต็มกาลังการผลิตแล้ ว บริ ษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็ นอาคารโรงงานเพื่อ
ใช้ สาหรับติดตังเครื
้ ่ องตัดม้ วนเหล็กและซื ้อเครื่ องจักรเพื่ อเพิ่มกาลังการผลิตท่อเหล็ก สามารถเพิ่มรายได้ และผลกาไรให้ กบั
บริ ษัทจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นจากการทาธุรกิจประเภทเดิม ซึง่ บริ ษัทสามารถใช้ เทคโนโลยีในการผลิต ความรู้และประสบการณ์
ที่มีอยู่เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ โดยบริ ษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มกาลังการผลิตจากประมาณ 59,000 ตัน/ปี ณ 31 มีนาคม
2560 เป็ นประมาณ 78,000 ตัน/ปี
1.7.2 การซึ ้อที่ดินดังกล่าวโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างอาคารโรงงานเพื่อใช้ เป็ นสถานที่ ผลิตสินค้ าและเก็บสินค้ าของบริ ษัท เพื่อเป็ น
การรองรับการขยายตัวของยอดขายของบริ ษัท
1.7.3 พื ้นที่ตงของที
ั้
่ดินดังกล่าวอยูใ่ นทาเลที่ใกล้ กบั พื ้นที่ปัจจุบนั ของบริ ษัททาให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปได้ อย่างสะดวก
1.8 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการซือ้ สินทรัพย์
เงินที่ได้ รับจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนครัง้ แรก(IPO) ประมาณ 350,000,000 บาท และ/หรื อเงินกู้
และ/หรื อเงินหมุนเวียนบริ ษัท ประมาณ 130,000,000 บาท
1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทในครัง้ นี ้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัท โดยเป็ นการลงทุนที่มีสอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้น โดย ที่ดินที่ได้ มาไม่ได้ มีผ้ ูประเมินอิสระประเมินราคาให้ แต่มีการเปรี ยบเทียบราคากับราคาซื ้อขายจริ งของที่ดินบริ เวณ
ใกล้ เคียงกัน และมีราคาที่ต่ากว่า โดยการชาระเงินมีการวางมัดจาและจะชาระเงินเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ จึงมีความสมเหตุสมผลแล้ ว
สาหรับเครื่ องจักร บริ ษัทได้ เปรี ยบเทียบราคาแล้ วมีราคาใกล้ เคียงกับผู้ขายรายอื่น ประกอบกับบริ ษัทเคยซื ้อเครื่ องจักรจาก
ผู้ขายดังกล่าวซึ่งสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีบริ การหลังการขายที่ดี นอกจากนี ้เงื่อนไขในการชาระเงินมีการแบ่ง
ออกเป็ นงวดตามขันความส
้
าเร็ จของงาน จึงมีความสมเหตุสมผลแล้ ว
ในส่วนของ โรงงาน บริ ษัทตังงบประมาณโดยประมาณการจากค่
้
าแรงและวัสดุก่อสร้ าง จึงมีความสมเหตุสมผลแล้ ว
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1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววราลักษณ์

งามจิตรเจริญ)

กรรมการผูจ้ ดั การ
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