บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 017/2562
วันที่ 21 พฤษภำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

ชี ้แจงความคืบหน้ าการซื ้อทรัพย์สนิ ของบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอชี ้แจงความคืบหน้ าของบริ ษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (“บริ ษัท
ย่อย หรื อสหร่วม” )ในการเข้ าซื ้อที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และอุปกรณ์ จากบริ ษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด (“RSP”) ตามที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยทาการซื ้อทรัพย์สินจาก
RSP ซึง่ เป็ นเป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัท ดังนี ้
1. รำยละเอียดของรำยกำร
บริ ษัท ได้ จดั ตัง้ สหร่ วมขึ ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและวัสดุก่อสร้ าง
ให้ แก่กลุ่มบริ ษัท โดยกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคือลูกค้ ารายย่อย และลูกค้ าต่างจังหวัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย
ตังอยู
้ ่ที่ 9, 11, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดา เข ตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150 ซึ่งเป็ นที่ตงเดี
ั ้ ยวกับที่ตงั ้
ของบริ ษัท ต่อมา RSP ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท (เนื่องจากกรรมการของบริ ษัทมีความสัมพันธ์ เป็ นบุคคลอยู่กิน
ฉันท์สามีภริ ยาของกรรมการของ RSP) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัทและสหร่วม แต่เนื่องจากบริ ษัทเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทารายการดังกล่าวนัน้ เป็ นการทารายการกับนิติบคุ คลซึง่ เป็ นนิติ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จึงต้ องมีกระบวนการและใช้ เวลาในการดาเนินการขออนุมตั ิในซื ้อสินทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ดังนันบริ
้ ษัทและสหร่ วม จึงได้ เจรจาขอใช้ ประโยชน์จากที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรของ RSP รวมถึงทา “บันทึก
ข้ อตกลงให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อจะขาย” ฉบับลงวันที่ 20 พ.ค. 2558 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างสหร่ วม กับ RSP จนกว่า
การซื ้อขายจะเสร็ จสิ ้น แต่หากสหร่วมไม่สามารถทาการซื ้อทรัพย์สนิ ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันสหร่วมจะต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย
หรื อค่าเสียโอกาสให้ แก่ผ้ จู ะขายจากการเข้ าใช้ ทรัพย์สิน เท่ากับค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้ เช่าได้ เดือนละ 600,000 บาท
(พืน้ ที่เช่ารวม 7,315.50 ตารางเมตร แบ่งเป็ นคลัง เก็ บสินค้ า พืน้ ที่ 6,018 ตารางเมตร และ พืน้ ที่อาคารสานักงาน 1,297.50
ตารางเมตร) โดยสหร่วมได้ มีการทา “บันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย” กับ RSP เรื่ อยมาจนถึง 30
มิ.ย. 2560 ซึง่ เป็ นวันที่“บันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อจะขาย” จะครบกาหนด
ต่อมาเมื่อถึง 30 มิ.ย. 2560 สหร่วมยังไม่สามารถซื ้อทรัพย์สินจาก RSP ให้ สาเร็ จได้ เนื่องจากสหร่วมมีความจาเป็ นที่
จะต้ องนาเงินที่จะใช้ ซื ้อทรัพย์ไปใช้ หมุนเวียนในกิจการ จึงได้ เจรจากับ RSP เพื่อขอชะลอซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว และขอทยอยจ่าย
ค่าซื ้อทรัพย์สินให้ กบั RSP โดยได้ ทาบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สนิ ที่จะซื ้อจะขาย ออกไปจนถึง ณ วันที่ 30 มิ.ย.
2562 โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 สหร่ วมได้ ทยอยจ่ายค่าซื ้อทรัพย์สินเป็ นจานวน 19,250,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากการซื ้อ
ทรัพย์ไม่สาเร็ จ เงินค่าซื ้อทรัพย์สนิ ดังกล่าว ที่สหร่ วมจ่ายให้ กบั RSP จะถูกนามาหักกับค่าเสียโอกาสในการให้ ใช้ พื ้นที่ นับตังแต่
้
พ.ค. 2558 จนถึ ง วัน ที่ “บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงขยายระยะเวลาให้ ใ ช้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะซื อ้ จะขาย” ครบก าหนด รวมเป็ นจ านวนเงิ น
29,400,000 บาท
ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 สหร่วมได้ ดาเนินการซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ มูลค่า 1,641,000 บาท และโอนกรรมสิทธิ์
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและควำมสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
2.1 คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขาย : บริ ษัท อาร์ .เอส.พี. สตีล จากัด (กลุม่ บริ ษัทไม่มีการถือหุ้นใน RSP)
ผู้ซื ้อ : บริ ษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (บริ ษัทย่อยของบริษัท) (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว)
2.2 คู่สัญญำที่เกี่ยวโยงกัน
รายชื่อของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและมีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ชื่อ
นายสุนทร จิตบุญทวีสขุ

3. รำยละเอียดทรัพย์ สนิ ที่ได้ มำ
ประเภททรัพย์ สนิ
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ
เอกสารสิทธิ์ทดี่ ิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มูลค่าของรายการ
อาคารสิง่ ปลูกสร้ าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

ลักษณะควำมสัมพันธ์

เป็ นกรรมการของ RSP และเป็ นบุคคลอยูก่ ินฉันท์สามีภริ ยาของนางสาวสุทธิ
รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลซึง่ เป็ นกรรมการของบริษัท

รำยละเอียด
9/1, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
โฉนดที่ดินเลขที่ 1753, 30411 เนื ้อที่รวม 11-3-34.3 ไร่
บริ ษัท อาร์ .เอส.พี. สตีล จากัด
ราคาซื ้อขายไม่เกิน 204 ล้ านบาท
1. อาคารสานักงานสูง 3 ชัน้
2. โกดังชันเดี
้ ยวมีชนลอย
ั้
3. โกดังชันเดี
้ ยว
4. บ้ านพักอาศัยคนงาน 2 หลัง
5. ป้อมยาม
6. ที่จอดรถ 2 หลัง
7. ลานคอนกรี ต
8. รัว้ คอนกรี ต
1. ปั น้ จัน่ 6 รายการ
2. เครื่ องชัง่ น ้าหนัก 2 รายการ

5. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรซือ้ ทรัพย์ สิน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 90 ล้ านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทประมาณ 64 ล้ านบาท
- เงินสดภายในกิจการของสหร่วมประมาณ 50 ล้ านบาท
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6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและกาหนดแนวทางในการดาเนินการต่อการทา
รายการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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