ที่ SONIC-015/2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เรื่อง

รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ ดาเนินการลงทุนเพื่อขยายพืน้ ที่
ให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
เป็ นจานวนเงินประมาณ
1 จัดซือ้ ที่ดิน
117,000,000 บาท
2 พัฒนาที่ดิน
77,400,000 บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้
194,400,000 บาท
โดยการทารายการดังกล่าวถือเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าขนาดรายการลักษณะเป็ นรายการประเภทที่ 2
ตามวิธีการคานวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับ
ประมวล) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
บริษัทฯ คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะได้ขนาดรายการนีเ้ ท่ากับร้อยละ 16.09
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และเมื่อรวมการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อย
ละ 21.89 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือเป็ นรายการที่มีมลู ค่า
เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศ
การทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีร้ ายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยง
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)
-ลงนาม-

-ลงนาม-

(ดร.สันติสขุ โฆษิอาภานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย)
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้อนุมตั ิให้บริษัทฯ ดาเนินการจัดซือ้ ที่ดิน
พัฒนาที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน
2. คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษทั ฯ
ผูจ้ ะซือ้ :
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ะขาย:
นายธีราทิพย์ พินิจอุดมกุล ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ขยายพืน้ ที่การให้บริการโลจิสติกส์ โดยการลงทุนซือ้ ที่ดิน ขนาด
พืน้ ที่ 33-1-9 ไร่ หรือเท่ากับ 53,236 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าซือ้ ขาย
116,453,750 บาท ทัง้ นีม้ ลู ค่าการเข้าทารายการทัง้ หมดเมื่อรวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดิน ซึ่งจะรับผิดชอบ
ฝ่ ายละครึ่งระหว่างผูซ้ ือ้ และผูข้ าย จะมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 117,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการชาระเงิน บริษั ทจะชาระเงิน
ร้อยละ 30 ของมูลค่าซือ้ ขาย หลังจากทาสัญญาซือ้ ขาย และชาระเงินส่วนที่เหลือ ร้อยละ 70 ของมูลค่าซือ้ ขายเมื่อจด
ทะเบียนโอนที่ดิน
โดยหลังจากการจัดซือ้ ที่ ดิน แล้วบริษัทจะพัฒนาที่ดิ นในวงเงิน ไม่เกิน 77,400,000 ล้า นบาท เพื่ อ ใช้ในการ
ให้บริการโลจิสติกส์
การคานวณขนาดรายการ
มูลค่าการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 194,400,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.09 ตามเกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบ
แทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
รายละเอียดการคานวณ
เกณฑ์การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน

สูตร
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากเป็ นการซือ้ ทรัพย์สิน
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากเป็ นการซือ้ ทรัพย์สิน
จานวนเงินที่จ่ายหรือรับ/สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
(194,400,000 x 100) / 1,208,036,174
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุน้

ขนาดรายการ
ร้อยละ 16.09
หน้าที่ 3 ของจานวน 5 หน้า

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีตอ้ งนามาคานวณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มูลค่า 70 ล้านบาท ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.80 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยเมื่อนับรวมสินทรัพย์รายการนีก้ ับสินทรัพย์ท่ีได้มา
ในช่วง 6 เดือน จะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ 21.89 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งจัดเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ประเภท ที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ พร้อมสารสนเทศการทารายการ
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. สรุ ปรายละเอียดสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
4.1 จัดซือ้ ที่ดินจาก นายธีราทิพย์ พินิจอุดมกุล
เป็ นจานวนเงินประมาณ 117,000,000 บาท เนือ้ ที่รวมประมาณ 33-1-9 ไร่ หรือ 53,236 ตารางเมตร
ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เอกสารสิทธิท่ดี ิน
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 43412
4.2 สิ่งปลูกสร้างและพัฒนาที่ดิน

เลขที่ดิน
254

หน้าสารวจ
1770

เป็ นจานวนเงินประมาณ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

พืน้ ที่ (ไร่-งาน-วา)
33-1-9

77,400,000 บาท
194,400,000 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณการลงทุน ประมาณ
194,400,000 บาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนีป้ ระมาณ 194,400,000 เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
7. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากราคาจัดซือ้ ที่ดินกาหนดโดยนายธี ราทิพย์ พินิจอุดมกุล หรือผู้ขายซึ่งเป็ นเจ้าของ
โครงการที่ดินจัดสรรดังกล่าว ซึ่งเป็ นราคาตลาดโดยอ้างอิงราคาซือ้ ขายที่ดินใกล้เคียงในโครงการดังกล่าว ส่วนการ
ประมาณราคาการพัฒนาที่ดินอ้างอิงจากผูป้ ระเมินทางวิชาชีพ
8. ผลประโยชน์ทคี าดว่าจะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ
• เพื่อสร้างรายได้ท่มี ่นั คงให้แก่บริษัท และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ในระยะยาว เนื่องจากผล
ประกอบการที่ดี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• เพื่อเพิ่มพืน้ ที่การให้บริการโลจิ สติก ส์ในอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ลกู ค้า
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9. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
• เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัทฯ
• เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการกูย้ ืมเงินในครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล ในกรณีท่ี
บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
10. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทีเ่ กี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ ซือ้ ที่ดิน ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ บริษัทจะมีสินทรัพย์รวม รายได้ และกาไรที่เพิ่มขึน้ จากงบการเงินรวม จึงเป็ นรายการที่มี
ความสมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์การเข้าทารายการดังกล่าว
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ทีแ่ ตกต่างจากความเห็น
ของ คณะกรรมการบริษัทฯ
-ไม่มี-
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