ที SNC2019/010
วันที 2 เมษายน 2562
เรื อง

รายการจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์
อาคารและโรงงานแหลมฉบัง

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) ทําสัญญาจะซื;อจะขายอาคารและโรงงานแหลมฉบัง จ.ชลบุรี กับบริ ษทั
ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี;
1.วัน เดือน ปี ทีทํารายการ

เมือวันที 13 มีนาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริ หารครั;งที 3/2562 มีมติอนุมตั ิให้ขาย
อาคารและโรงงานแหลมฉบัง ให้กบั บริ ษทั ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด
เมือวันที 30 มีนาคม 2562 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจะ
ซื;อจะขายอาคารและโรงงานแหลมฉบัง กับ บริ ษทั ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด

2.คู่สญ
ั ญาเกียวข้อง

ผูข้ าย บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
ผูซ้ ;ือ บริ ษทั ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ;ือและผูข้ าย : ไม่มี

3.ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

บริ ษทั จะขายอาคารและโรงงานแหลมฉบัง ให้กบั บริ ษทั ฟูจิตสึ เจนเนอรัล (ประเทศไทย )
พื;นที 27,006 ตารางเมตร ซึงตั;งอยูบ่ นทีดินขนาด 48 ไร่ 42.51 ตารางวา ในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็ นจํานวนเงินทั;งสิ;น 606,500,000 บาท

4.วัตถุประสงค์ของการจําหน่าย
ไป

ในปี 2561 โรงงานแห่งนี;ไม่มีการผลิต อย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนี;ได้ให้เช่ากับลูกค้า
ในปี 2562 บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าบริ ษทั จะได้รับประโยชน์จากการขายในครั;งนี;
โดยบริ ษทั จะนําเงินสุทธิทีได้รับ (หลังจากหักค่าซ่อมแซมปรับปรุ งโรงงาน ค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิ ทธิI ค่าอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนิติบุคคล และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ) ไป
ชําระหนี;เงินกูย้ มื จากธนาคารบางส่วนเพือลดภาระดอกเบี;ยจ่ายและนําเงินบางส่วนนําไป
ขยายกิจการในอนาคตตามความเหมาะสม เงินกูย้ มื จากธนาคาร ณ วันที 31 มีนาคม 2562 มี
จํานวน 333 ล้านบาท

5.รายละเอียดของทรัพย์สินที
จําหน่ายไป

อาคารและโรงงานแหลมฉบัง ตั;งอยูเ่ ลขที 49/40 หมู่ 5 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

ภาระผูกพันของสิ นทรัพย์

-ไม่มี-

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน

จํานวนเงินทั;งสิ;น 606,500,000 บาท
ซึงเป็ นมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตามมูลค่าสิ งตอบแทนทีบริ ษทั ฯ ได้รับชําระจากการจําหน่ายไป
ซึงสิ นทรัพย์ในครั;งนี;

นโยบายในการกําหนดมูลค่าของ
สิ งตอบแทน

เป็ นมูลค่าทีเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ ;ือและผูข้ ายด้วยความเป็ นอิสระและสม
ประโยชน์ท; งั สองฝ่ าย โดยราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาทุนและราคาประเมินจากผูป้ ระมินอิสระ
ซึงเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าโรงงานและราคาขายโรงงานทีมีขนาดใกล้เคียงกัน ในบริ เวณ
โดยรอบ

เงือนไขการชําระเงิน

ผูซ้ ;ือจะแบ่งชําระเงินเป็ น 2 งวด ให้แก่ผขู ้ ายภายใต้เงือนไขการชําระเงินดังนี;
งวดที 1 ชําระเงินจํานวน 300,000,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
งวดที 2 ชําระเงินจํานวน 306,500,000 บาท ภายในเดือนกันยายน 2562
ทั;งนี; ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิI ค่าภาษี ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทุกชนิดเกียวกับ
การโอนกรรมสิ ทธิI ผูข้ ายตกลงเป็ นผูช้ าํ ระทั;งหมด รวมถึงผูข้ ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมโรงงานก่อนการส่งมอบโรงงาน

6.การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึง
สิ นทรัพย์
ขนาดรายการ

มูล ค่ารวมของสิ งตอบแทนเท่ ากับ 12.6% ของสิ น ทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท (คํานวณจากงบ
การเงินรวมประจําปี สิ;นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
ขนาดของรายการ = มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนทีได้รับ x 100
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั (ตามงบการเงินรวมที
ผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สิ;นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 )
= 606.5 ล้านบาท x 100
4,820.71 ล้านบาท
= 12.6%

7.ความเห็นของคณะ
กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ หาร เห็นว่าการเข้าทํารายการทําให้บริ ษทั ได้รับผลประโยชน์ เป็ นการทํา
รายการทีสมเหตุสมผล

มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนเท่ากับ 12.6% ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ซึ งเมือนับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที
ผ่านมาเท่ากับ12.6% ซึ งมีขนาดรายการตํากว่า 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ทีมีนัยสําคัญของ
บริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.20/2551 เรื องหลักเกณฑ์การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลและปฎิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มา
หรื อจําหน่ายซึงสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมูลค่าของรายการดังกล่าวไม่ถึงขนาดทีบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรพล แย้มเกษม)
ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร

