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Cold-Room Storage Project

มูลค่า

ล้านบาท
ท่านสามารถสแกน QR CODE เพือเข้า website บริษัท
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ที KST100/22
วันที

พฤษภาคม

65

เรือง

ข้อมูลชีแจงเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์ ของโครงการห้องเย็น “Cold-room storage project”

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) หุน้ “CHOTI”

ตามที คณะกรรมการบริษั ท ห้อ งเย็น โชติว ัฒ น์ห าดใหญ่ จํา กัด (มหาชน) หุ้น “CHOTI” ได้มีก ารจัด ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /
ขึนเมือวันที พฤษภาคม
เวลา . น. มีมติอนุมตั ิการทํารายการลงทุน
ในโครงการก่อสร้างห้องเย็น “Cold-room storage project” ภายในพืนทีโรงงานจังหวัดสงขลา เลขที / หมูท่ ี ถนนสาย
เอเซีย ตําบลนาหม่อม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยอนุมตั ิงบประมาณ
ล้านบาท นัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ค วามสําคัญสําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จึงได้ท าํ การรวบรวมข้อมูลสําหรับการ
พิจารณา การเข้า ทํารายการดังกล่าว ถื อเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ต ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.
/
เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (ตามทีได้แก้ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
(ตามทีได้แก้ไขเพิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรืองการได้มา
หรือจําหน่ายไป”) ซึงเมือพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคํานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรืองการ
ได้มาหรือจําหน่ายไป โดยคํานวณจากงบการเงินรวมสินสุด ณ วันที มีนาคม
ของบริษัท มีมลู ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ
. ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
การเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยมีมลู ค่า
ของรายการเท่ากับร้อยละ หรือสูงกว่า แต่ตากว่
ํ าร้อยละ บริษัทจึงมีหน้าทีต้องดําเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเกียวข้อง
กับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน วัน นับแต่วนั ที
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี
หัวข้อสําคัญ
.วัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อมูลชีแจง
บริษัทพิจารณาถึงโอกาสสําหรับการขยายตัวทางธุรกิจเกียวกับการรับฝากสินค้า
และวัต ถุดิ บ เพื อเป็ น การเพิ มฐานรายได้ใ ห้กับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท บริษั ท มี
ประสบการณ์ใ นด้า นการจั ด การเกี ยวกั บ ระบบห้อ งเย็ น มากกว่ า
ปี
นอกจากนีบริษั ทมีค วามได้เปรีย บทังในด้านของสถานทีตังทีมีก ารคมนาคมที
สะดวกต่อการเดินทางได้เป็ นอย่างดี ใกล้กบั ด่านเข้า-ออกประเทศมาเลเซียและ
ท่าเรือนําลึกสงขลา ประกอบกับบริษัทมีพนที
ื ทีดินเปล่าทีสามารถนํามาสร้างห้อง
เก็บ เพือรองรับการฝากเก็บได้ถึงประมาณ , - , ตัน เป็ นการเพิม
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.วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ

.คู่สัญญาทีเกียวข้องและ
ความสัมพันธ์กับบริษัท

. ลักษณะทัวไปของรายการ

“CHOTI”

รายได้ด า้ นการรับฝากเก็ บให้กับบริษั ท และยังเป็ น สถานทีรองรับการจัดเก็บ
วัตถุดิบในการผลิต ในเวลาทีวัตถุดบิ มีราคาถูก เพือบริหารต้นทุนการผลิตอีกด้วย
ในวันที พฤษภาคม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิการทํารายการ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างห้องเย็น โดยบริษัทจะดําเนินการจัดหาผูร้ บั เหมา และ
คาดว่าจะเริมดําเนินการก่อสร้างอาคารห้องเก็บ ภายในไตรมาสที ของปี
ณ วันที พฤษภาคม
บริษัทอยู่ในระหว่างการคัดเลือกคู่สญ
ั ญา (ผูข้ าย)
รวมทังบุคคลทีเกียวโยงกันของผูข้ าย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่ได้
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัท ดังนันการเข้าทํารายการดังกล่าว จึงไม่เข้า
ข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการทีเกียวโยงกัน แต่ในอนาคต
หากเกิดรายการทีเกียวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการในการป้องกัน
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ในหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี (Corporate
Good Governance) ของบริ ษั ท เพื อเป็ นการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทํา รายการดังกล่าว มีขนาดรายการคิดเป็ นมูลค่าของสิงตอบแทนร้อยละ
. ถือเป็ นการได้มาซึงทรัพย์สินทีมีมลู ค่ารวมของสิงตอบแทนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
มีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (ตามทีได้แก้ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรืองการ
เปิ ด เผยข้อมูลและการปฏิบัติก ารของบริษั ท จดทะเบีย นในการการได้ม าหรือ
จํา หน่า ยไปซึงสิน ทรัพย์ พ.ศ.
(ตามทีได้แก้ไขเพิมเติม) ซึงต้องนํา เสนอ
คณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั ิ และแจ้งสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ดังนี
มูลค่าขนาดรายการเท่ากับ . ล้านบาท สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที
มีนาคม
เท่ากับ , . ล้านบาท เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการใช้
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน โดยมีสตู รการคํานวณ ดังนี
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน x 100 = 400 ล้านบาท X 100 = คิดเป็ นร้อยละ
สินทรัพย์รวมของบริษัท
, . ล้านบาท

(ตามงบการเงินทีได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตสินสุด ณ วันที

.รายละเอียดของสินทรัพย์

- งานเกียวกับอาคารห้องเก็บสินค้า
- งานเกียวกับเครืองจักรอุปกรณ์ความเย็น
รวมทังสิน

.
.
.

.

มีนาคม

)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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สําหรับในด้านของอาคารห้องเก็บสินค้า มูลค่า
. ล้านบาท จะประกอบ
ไปด้วยเรืองของ การถมทีและปรับพืนทีก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร และห้องเก็บ
สินค้า
ในส่วนของงานเกียวกับเครืองจักร มูลค่า . ล้านบาท จะประกอบไปด้วย
เรืองของ ระบบทําความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบนํา และระบบการควบคุมระบบ
บริหารจัดการห้องเย็นโดยสมองกล
.มู ล ค่ า รวมของสิ งตอบแทน และ บริษัทจะชําระราคาก่อสร้าง ติดตังระบบ และอุปกรณ์ตา่ งๆ จํานวน ล้านบาท
การชําระเงิน
ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจัดซือ/จัดจ้าง โดยชําระภายในระยะเวลาที
กําหนดตามสัญญา
.แหล่งเงินทุนทีใช้
เงินกูย้ ืมจากสินเชือเงินลงทุนระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศไทย
.ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะเกิดขึนกับ เพือรองรับการขยายและการเติบโตของยอดขายตามแผนธุรกิจของบริษัท และ
บริษัท
เพิมพืนทีจัดเก็บสินค้าแช่แข็งให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายการได้มาซึงสินทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น มี
ความเหมาะสมต่อภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบนั เป็ นการตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ซึงจะสามารถเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็ นประโยชน์
ต่อบริษัทโดยรวม
.ค วามเ ห็ น ของค ณะกรรมก าร คณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งไปจากความเห็ น ของ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และขอให้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ที
ด้านของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทางอย่างต่อเนือง
จึงเรียนมาเพือทราบและเพือการพิจารณา ในโอกาสนีคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการก่อสร้างห้องเย็น “Cold-room storage project” ให้กับท่านผูถ้ ื อหุน้ ทราบเป็ นระยะ โดยท่านสามารถพิจารณา
ข้อมูลเพิมเติม หรือความคืบหน้าของโครงการได้จากทาง www.kst-hatyai.com คณะกรรมการขอขอบคุณสําหรับการ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด
ขอแสดงความนับถือ
ดร.สุรพล อารียก์ ลุ
ประธานกรรมการ
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