
 

 

 

 

เลขที ่BOD-05-2562  
        

         วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
 

 เรื่อง  ก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 เพื่ออนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุน 

ทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนั

องัคารที ่28 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชุม Conference A  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) เลขที ่239 ถ.หว้ยโปง่-หนองบอน ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150  ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติ

ดงัต่อไปนี้ 
 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2562 เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนที่

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) จากเดิม ทีน่ าเงนิเพิม่ทุนมาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร 

โดยเปล่ียนแปลงเป็น น าเงนิเพิม่ทุนดงักล่าวไปซื้อที่ดนิ อาคาร โรงงาน ในพื้นที่บรเิวณแหล่งอุตสาหกรรมจงัหวดั

ระยอง มูลค่าไม่เกนิ 100 ล้านบาท และน าสนิทรพัยท์ีซ่ื้อใหม่นี้ไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัย์

ของกลุ่มบรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TAKUNI) ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปจัจุบนั  
 

 ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิตามทีร่ะบุไวใ้นค าขออนุญาตหรอื

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวน จะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสียงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1.1 อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของการใชเ้งนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั มี

รายละเอยีดตามตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน IPO  

ตามหนังสือช้ีชวน 

 

จ านวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร1 100.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการของ

ธนาคาร2  

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.72 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.72  

หมายเหตุ:  1ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ในปจัจุบนัและปลดสนิทรพัยข์องกลุม่ทาคนูิดงักล่าว
ออก /  2ตามหนงัสอืชี้ชวน ระยะเวลาในการด าเนินการ มกราคม – กุมภาพนัธ ์2562 

หมายเหตุ* : ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิ

ดงักล่าวออก 

1.2 การซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน เพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร มมีลูค่าไม่เกนิ 100 ลา้นบาท โดย

ก าหนดใหด้ าเนินการทนัททีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ การซื้อที่ดนิ อาคาร โรงงานดงักล่าวเขา้

ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 

ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 

จ านวนเงินท่ีใช้ (ล้านบาท) 

 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ซือ้ทีด่นิอาคารโรงงานเพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัแก่ธนาคาร* 

ไม่เกนิ 100.00  ทนัทหีลงัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.70 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.70  



 

 

 

ประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไป”) ซึ่ง บรษิัท ซ ีเอ 

แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มรีายละเอยีดการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิขอ้มลูจากงบการเงนิ

ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการรวมกบัการพฒันาโครงการเป็นทีอ่ยู่

อาศยัแลว้มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 7.96% ซึง่อา้งองิจากประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป 

บรษิทัฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ารค านวณเปรยีบเทยีบ 

 

เกณฑ ์

 

วิธีการค านวณ 

 

ขนาดรายการ 

เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้

เกณฑก์ าไร ไม่สามารถค านวณได ้

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 100.00 ลบ. (มลูค่ารายไดไ้ดม้า) 

1,256.53 ลบ. (สนิทรพัยบ์รษิทัฯ) 

7.96% 

เกณฑห์ุน้เพิมุ่ทน ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มกีารออกหุน้เพิม่ทุน 

 

1.3 เหตุผลและความจ าเป็น จากความตอ้งการใชพ้ืน้ทีใ่ชส้อยเพื่อรองรบังานโครงการรบัเหมาก่อสรา้งในอนาคคต 

โดย Backlog ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 มมีูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ท าให้บรษิัทต้องด าเนินการเช่าทีด่นิใน

พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกนัว่า บริษัทควรจะลงทุนซื้อที่ดนิ 

อาคาร โรงงาน ในจงัหวดัระยองเพิม่เตมิ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าพื้นทีใ่นระยะยาว รวมทัง้จะช่วยเพิม่

ก าลงัการผลติ ตลอดจนเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยงัสามารถน าทีด่นิทีซ่ือ้ใหม่

ดงักล่าวไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ในปจัจุบนัไดอ้กีดว้ย 

1.4 บรษิัทมแีผนใชเ้งนิเพื่อซือ้ที่ดนิ อาคาร โรงงาน ทนัทภีายหลงัที่ประชุมผู้ถอืหุน้มมีตอินุมตัิการเปลี่ยนแปลง

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนขา้งตน้ ทัง้นี้ หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงานของบรษิทักบั

ผูข้ายไม่ส าเรจ็ดว้ยเหตุผลของผูข้าย บรษิทัจะยงัคงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนตามเดมิทีเ่คยขออนุญาตไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน คอืน าเงนิเพิม่ทุนจ านวนประมาณ 100 

ลา้นบาท มาใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารเพื่อแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ 

ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ออกไป 

1.5 บรษิทัคาดว่าการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการประกอบธรุกจิ หรอื

ต่อประมาณการใด ๆ ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์าร

ใชเ้งนิทีเ่ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

 
 

 



 

 

 

2.    มมีตอินุมตักิ าหนดใหว้นัที ่12 มถุินายน 2562 เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่1/2562 

3. มมีติอนุมตัใิหจ้ดัประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัจนัทรท์ี ่1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

ประชุม A ตึกเอน็จเินียริง่ ของบรษิัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จ.ระยอง 

21150 โดยวาระการประชุมมดีงันี้ 
 

 วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนไดร้บัจากการเสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) 

วาระที ่3  อื่นๆ (ถา้ม)ี 

 

 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

  ขอแสดงความนบัถอื 

  

     

             นายซุง ซกิ ฮอง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


