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ท ีKST100/22 

       วนัท ี       พฤษภาคม    65 

เรอืง ขอ้มลูชีแจงเกียวกบัการไดม้าซงึสนิทรพัย ์ ของโครงการหอ้งเย็น “Cold-room storage project” 

เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้  บรษัิท  หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่  จาํกดั  (มหาชน)  หุน้  “CHOTI” 

 

 ตามทีคณะกรรมการบริษัท  ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  จํากัด (มหาชน) หุ้น “CHOTI”  ได้มีการจัดประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ  ครงัที  /   ขนึเมอืวนัที    พฤษภาคม    เวลา  .   น.  มมีติอนมุตัิการทาํรายการลงทนุ

ในโครงการก่อสรา้งหอ้งเย็น “Cold-room storage project” ภายในพนืทโีรงงานจงัหวดัสงขลา   เลขท ี /   หมูท่ ี   ถนนสาย

เอเซีย    ตาํบลนาหมอ่ม  อาํเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา  โดยอนมุตัิงบประมาณ    ลา้นบาท  นนั    

คณะกรรมการบริษัทฯ  ใหค้วามสาํคัญสาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ   จึงไดท้าํการรวบรวมข้อมูลสาํหรบัการ

พิจารณา การเขา้ทาํรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการไดม้าซึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ.

/  เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีมีนยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์(ตามทีไดแ้กไ้ข

เพมิเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรอืงการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบรษัิทจด

ทะเบียนในการการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซงึสนิทรพัย ์พ.ศ.  (ตามทีไดแ้กไ้ขเพิมเติม) (รวมเรยีกวา่ “ประกาศเรอืงการไดม้า

หรือจาํหน่ายไป”) ซึงเมือพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการคาํนวณตามเกณฑต์่างๆ ภายใตป้ระกาศเรืองการ

ไดม้าหรอืจาํหนา่ยไป โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมสนิสดุ ณ วนัที  มีนาคม   ของบรษัิท มีมลูค่าสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 

.  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสงิตอบแทน 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที  ตามประกาศเรอืงการไดม้าหรือจาํหนา่ยไป โดยมีมลูคา่

ของรายการเท่ากบัรอ้ยละ  หรือสงูกวา่ แต่ตาํกวา่รอ้ยละ  บริษัทจึงมีหนา้ทตีอ้งดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศทเีกียวขอ้ง

กบัรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และจดัสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน  วนั นบัแต่วนัที

เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

หัวข้อสาํคัญ ข้อมูลชแีจง 

.วัตถุประสงคข์องโครงการ บริษัทพิจารณาถึงโอกาสสาํหรบัการขยายตวัทางธุรกิจเกียวกบัการรบัฝากสินคา้

และวัตถุดิบ   เพือเป็นการเพิมฐานรายได้ให้กับธุรกิจของบริษัท   บริษัทมี

ประสบการณ์ในด้านการจัดการเกียวกับระบบห้องเย็น  มากกว่า    ปี   

นอกจากนีบริษัทมีความไดเ้ปรียบทังในดา้นของสถานทีตังทีมีการคมนาคมที

สะดวกต่อการเดินทางไดเ้ป็นอยา่งดี  ใกลก้บัด่านเขา้-ออกประเทศมาเลเซียและ

ทา่เรอืนาํลกึสงขลา  ประกอบกบับรษัิทมีพนืททีดีินเปลา่ทีสามารถนาํมาสรา้งหอ้ง

เก็บ   เพือรองรบัการฝากเก็บไดถ้ึงประมาณ  , - ,  ตนั   เป็นการเพิม
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รายไดด้า้นการรบัฝากเก็บใหก้ับบริษัท  และยังเป็นสถานทีรองรบัการจัดเก็บ

วตัถดุิบในการผลิต ในเวลาทีวตัถดุบิมีราคาถกู  เพอืบรหิารตน้ทนุการผลิตอีกดว้ย 

.วัน  เดือน  ปี  ทเีกิดรายการ ในวนัที  พฤษภาคม   คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิการทาํรายการ

ลงทุนในโครงการก่อสรา้งหอ้งเย็น โดยบริษัทจะดาํเนินการจดัหาผูร้บัเหมา  และ

คาดวา่จะเรมิดาํเนินการก่อสรา้งอาคารหอ้งเก็บ  ภายในไตรมาสท ี  ของปี  

.คู่สัญญาทเีกยีวข้องและ

ความสัมพนัธก์ับบรษัิท 

 

ณ วนัที  พฤษภาคม  บริษัทอยู่ในระหว่างการคดัเลือกคู่สญัญา (ผูข้าย)  

รวมทงับคุคลทีเกียวโยงกันของผูข้าย ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับริษัท และไมไ่ด้

เป็นบคุคลทีเกียวโยงกนัของบริษัท ดงันนัการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว   จึงไม่เขา้

ข่ายเป็นรายการทเีกียวโยงกนัตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมร้ายการดงักล่าวไม่เป็นรายการทีเกียวโยงกนั แต่ในอนาคต 

หากเกิดรายการทีเกียวโยงกนั บริษัทจะดาํเนินการตามมาตรการในการป้องกนั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate 

Good Governance)  ของบริ ษัท  เพื อ เ ป็นก ารป้องกันค วา มขัด แย้งทา ง

ผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

.  ลกัษณะทวัไปของรายการ การทาํรายการดังกล่าว มีขนาดรายการคิดเป็นมูลค่าของสิงตอบแทนรอ้ยละ 

.   ถือเป็นการไดม้าซึงทรพัยส์ินทีมีมลูค่ารวมของสิงตอบแทนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. /  เรอืงหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที

มีนยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์(ตามทีไดแ้กไ้ข

เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรอืงการ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึงสินทรพัย ์พ.ศ.  (ตามทีไดแ้ก้ไขเพิมเติม) ซึงต้องนาํเสนอ

คณะกรรมการเพอืพิจารณาอนมุตัิ และแจง้สารสนเทศไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย จดัสง่หนงัสือแจง้ผูถ้ือหุน้ภายใน  วนั นบัแต่วนัทีเปิดเผยรายการ

ตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการ ดงันี 

มลูค่าขนาดรายการเท่ากบั .  ลา้นบาท สินทรพัยร์วมของบรษัิท ณ วนัที  

มีนาคม  เท่ากับ , .  ลา้นบาท เกณฑก์ารคาํนวณขนาดรายการใช้

เกณฑม์ลูค่ารวมของสงิตอบแทน โดยมีสตูรการคาํนวณ ดงันี 

มลูคา่รวมของสิงตอบแทน x 100  =  400 ลา้นบาท X 100   =  คิดเป็นรอ้ยละ  .  

      สินทรพัยร์วมของบรษัิท              , .  ลา้นบาท 

(ตามงบการเงินทีไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสนิสดุ ณ วนัที  มีนาคม  ) 

 

.รายละเอียดของสินทรพัย ์ -  งานเกียวกบัอาคารหอ้งเก็บสินคา้               .     ลา้นบาท 

-  งานเกียวกบัเครอืงจกัรอปุกรณค์วามเย็น     .    ลา้นบาท 

                              รวมทงัสนิ                      .    ลา้นบาท 
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สาํหรบัในดา้นของอาคารหอ้งเก็บสินคา้  มูลค่า  .   ลา้นบาท  จะประกอบ

ไปดว้ยเรอืงของ   การถมทแีละปรบัพนืทกี่อสรา้ง   โครงสรา้งอาคาร และหอ้งเก็บ

สินคา้ 

ในสว่นของงานเกียวกบัเครอืงจกัร  มลูคา่  .   ลา้นบาท  จะประกอบไปดว้ย

เรอืงของ  ระบบทาํความเย็น  ระบบไฟฟา้  ระบบนาํ  และระบบการควบคมุระบบ

บรหิารจดัการหอ้งเย็นโดยสมองกล 

.มูลค่ารวมของสิงตอบแทน และ

การชาํระเงนิ 

บรษัิทจะชาํระราคาก่อสรา้ง ติดตงัระบบ และอปุกรณต์า่งๆ จาํนวน  ลา้นบาท 

ภายหลงัจากการลงนามในสญัญาจัดซือ/จัดจา้ง โดยชาํระภายในระยะเวลาที

กาํหนดตามสญัญา 

.แหล่งเงินทุนทใีช ้

 

เงินกูย้ืมจากสนิเชือเงินลงทนุระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศไทย    

.ผลประโยชนท์ีคาดว่าจะเกิดขึนกับ

บริษัท 

 

เพือรองรบัการขยายและการเติบโตของยอดขายตามแผนธุรกิจของบริษัท และ

เพมิพนืทจีดัเก็บสินคา้แช่แข็งใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายการไดม้าซึงสินทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ มี

ความเหมาะสมตอ่ภาวะอตุสาหกรรมในปัจจบุนั เป็นการตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาด ซึงจะสามารถเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และเป็นประโยชน์

ตอ่บรษัิทโดยรวม 

.ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท   และขอใหม้ีการรายงานความคืบหนา้ของโครงการใหท้ี

ดา้นของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบทางอยา่งต่อเนอืง 

  

จึงเรยีนมาเพอืทราบและเพอืการพิจารณา   ในโอกาสนคีณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการรายงานความคืบหนา้ของ 

โครงการก่อสรา้งหอ้งเย็น “Cold-room storage project”   ใหก้ับท่านผูถื้อหุน้ทราบเป็นระยะ    โดยท่านสามารถพิจารณา

ขอ้มูลเพิมเติม  หรือความคืบหนา้ของโครงการไดจ้ากทาง  www.kst-hatyai.com      คณะกรรมการขอขอบคณุสาํหรบัการ

สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ยดมีาโดยตลอด      

                              ขอแสดงความนบัถือ 

                    ดร.สรุพล  อารยีก์ลุ 

                                                                    ประธานกรรมการ 

                        

 

                                                 




