เลขที่ BOD-05-2562
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
เรื่อง
เรียน

กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่ออนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุน
ทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไป
่ (IPO)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Conference A บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) เลขที่ 239 ถ.ห้วยโปง่ -หนองบอน ต.ห้วยโปง่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
ดังต่อไปนี้
1. ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนที่
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไป
่ (IPO) จากเดิ ม ทีน่ าเงินเพิม่ ทุนมาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร
โดยเปลี่ยนแปลงเป็ น นาเงินเพิม่ ทุนดังกล่าวไปซื้อที่ดนิ อาคาร โรงงาน ในพื้นที่บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และนาสินทรัพย์ทซ่ี ้อื ใหม่น้ีไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (TAKUNI) ทีใ่ ช้ค้าประกันอยู่ ณ ปจั จุบนั
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีร่ ะบุไว้ในคาขออนุญาตหรือ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มเี สียงคัดค้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1.1 อนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิ น IPO

จานวนเงิ นโดยประมาณ

ตามหนังสือชี้ชวน

(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ

1. ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร1

100.00 อยู่ในระหว่างการดาเนินการของ
ธนาคาร2

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

152.72

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

292.72

ั บนั และปลดสินทรัพย์ของกลุม่ ทาคูนิดงั กล่าว
หมายเหตุ: 1ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิทใี ่ ช้ค้ าประกันอยู่ในปจจุ
ออก / 2ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดาเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงิ นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง
1. ซือ้ ทีด่ นิ อาคารโรงงานเพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์
ค้าประกันแก่ธนาคาร*
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้ (ล้านบาท)
ไม่เกิน 100.00

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ
ทันทีหลังผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

152.70

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

292.70

หมายเหตุ* : ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ ช้ค้าประกันอยู่ ณ ปจั จุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ
ดังกล่าวออก

1.2 การซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงาน เพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร มีมลู ค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย
กาหนดให้ดาเนินการทันทีทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ การซื้อที่ดนิ อาคาร โรงงานดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่มีนัยสาคัญที่เ ข้า ข่า ยเป็ น การได้ม าหรือ จาหน่ า ยไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) ซึ่ง บริษัท ซี เอ
แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการรวมกับการพัฒนาโครงการเป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.96% ซึง่ อ้างอิงจากประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไป
บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรียบเทียบ
เกณฑ์

วิ ธีการคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ (NTA)

ไม่สามารถคานวณได้

เกณฑ์กาไร

ไม่สามารถคานวณได้

เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เกณฑ์หนุ้ เพิม่ ุทน

ขนาดรายการ

100.00 ลบ. (มูลค่ารายได้ได้มา)
7.96%
1,256.53 ลบ. (สินทรัพย์บริษทั ฯ)
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุน

1.3 เหตุผลและความจาเป็ น จากความต้องการใช้พน้ื ทีใ่ ช้สอยเพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคคต
โดย Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ทาให้บริษัทต้องดาเนินการเช่าทีด่ นิ ใน
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทควรจะลงทุนซื้อที่ดนิ
อาคาร โรงงาน ในจังหวัดระยองเพิม่ เติม เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าเช่าพื้นทีใ่ นระยะยาว รวมทัง้ จะช่วยเพิม่
กาลังการผลิต ตลอดจนเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยงั สามารถนาทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ใหม่
ดังกล่าวไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ในปจั จุบนั ได้อกี ด้วย
1.4 บริษัทมีแผนใช้เงินเพื่อซือ้ ที่ดนิ อาคาร โรงงาน ทันทีภายหลังที่ประชุมผู้ถอื หุน้ มีมติอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนข้างต้น ทัง้ นี้ หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงานของบริษทั กับ
ผูข้ ายไม่สาเร็จด้วยเหตุผลของผูข้ าย บริษทั จะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนตามเดิมทีเ่ คยขออนุ ญาตไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน คือนาเงินเพิม่ ทุนจานวนประมาณ 100
ล้านบาท มาใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ ช้ค้าประกันอยู่ ณ
ปจั จุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ออกไป
1.5 บริษทั คาดว่าการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือ
ต่อประมาณการใด ๆ ทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

2. มีมติอนุมตั กิ าหนดให้วนั ที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
3. มีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันจันทร์ท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม A ตึกเอ็นจิเนียริง่ ของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
21150 โดยวาระการประชุมมีดงั นี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนได้รบั จากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไป
่ (IPO)
อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายซุง ซิก ฮอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

