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ที่ MILL 024/2561  
        วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 
 
เร่ือง การจ าหนา่ยไปซึง่หุ้นสามญัของบริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั (เพิม่เติม) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อ
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิการขายหุ้นสามญัของบริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั (“Builk”) จ านวน 333,335 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.60 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ราคาหุ้นละ 415.20 บาทต่อหุ้น รวม
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 138.40 ล้านบาท ให้กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทนุในธุรกิจสตาร์ทอพั 
เน้นลงทนุในธุรกิจที่ท าด้านเทคโนโลยี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยีขัน้สงู โดยการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อพฒันาประสทิธิภาพและลดต้นทนุ สง่ผลให้ Builk ไมเ่ป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีเง่ือนไขช าระเงินแบบ
ผอ่นช าระ 4 งวด เทา่กนัทกุงวด โดยบริษัทจะโอนหุ้นตามสดัสว่นการช าระเงิน  (เป็นการเจรจาระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย) ดงันี ้

- งวดที่ 1 : 34.6 ล้านบาท (วนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น Builk  คาดวา่ภายในเดือนมกราคม) 
- งวดที่ 2 : 34.6 ล้านบาท (180 วนั หลงัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น Builk ) 
- งวดที่ 3 : 34.6 ล้านบาท (360 วนั หลงัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น Builk ) 
- งวดที่ 4 : 34.6 ล้านบาท (540 วนั หลงัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น Builk ) 

 ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้มีภาระหนีส้นิหรือรายการคงค้างระหวา่งกนั 
ส าหรับมลูค่าในการขายหุ้น Builk บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประเมินมลูค่าหุ้นของ Builk โดยวิธีคิด

ลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) อยู่ระหว่าง 335.21-373.92 บาทต่อหุ้น โดยมีมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นเท่ากับ 64.33 
บาท 
สรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของ Builk 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน      14,588,868  10,636,180 5,680,619 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน      11,142,059  3,750,195 2,924,420 
รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน      60,039,884  29,329,927 8,786,534 
รวมสินทรัพย์    74,628,752  39,966,107 14,467,152 
หนีส้นิหมนุเวียน     10,555,131  3,614,605 1,751,508 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน        2,101,295  2,998,057 1,013,477 
รวมหนีส้ิน     12,656,427  6,612,662 2,764,985 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    61,972,325  33,353,446 11,702,167 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     74,628,752  39,966,107 14,467,152 
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เหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรขำยหุ้น Builk 

บริษัทได้รับก าไรจากการขายหุ้ น จ านวน 106 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการใช้ E-
commerce platform ของ Builk ได้ตามเดิม 

บริษัทได้ค านวณขนาดรายการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน มีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 0.69 และเมื่อรวมขนาด
รายการจ าหน่ายซึง่ทรัพย์สินที่ต้องน ามาค านวณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยงัต ่ากวา่ร้อยละ 15 ดงันัน้ การเข้าท ารายการจึงไม่
เข้าขา่ยรายการท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ   

นอกจากนี ้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 แต่เป็นการรายงานการยกเลิกการเข้าร่วมทนุ โดยมีสดัสว่น
ของการยกเลกิการเข้าร่วมทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัททีเ่ข้าลงทนุ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

   

                         
    (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
     กรรมการ 

งบก ำไรขำดทุน 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 
รายได้รวม             23,680,170  22,565,067 12,255,756 
ต้นทนุขายและการให้บริการ           (15,792,449) (15,063,180) (4,705,033) 
ก าไรขัน้ต้น               6,655,497  7,015,861 6,457,665 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร             (9,476,491)  (7,018,048) (6,097,856) 
ต้นทนุทางการเงิน                  (62,870)  (152,561) (96,039) 
ก ำไร ( ขำดทุน ) สุทธิ          (1,651,640)  331,278 1,356,828 


