บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 021/2562
วันที่ 9 กรกฎำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การยกเลิกซื ้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์ . เอส. พี. สตีล จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง 1. ที่ MILL 004/2560
2. ที่ MILL 017/2562
บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท สหร่ วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (“สหร่ วม”) ยกเลิกการซื ้อทรัพย์สินของบริ ษัท อาร์ .
เอส. พี. สตีล จากัด (“RSP”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท (เนื่องจากกรรมการของบริ ษัทมีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลอยู่กิน
ฉันท์สามีภริ ยาของกรรมการของ RSP) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัทและสหร่วม แต่เนื่องจากบริ ษัทเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทารายการดังกล่าวนัน้ เป็ นการทารายการกับนิติบคุ คลซึง่ เป็ นนิติ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จึงต้ องมีกระบวนการและใช้ เวลาในการดาเนินการขออนุมัติในซื ้อสินทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทและสหร่ วม จึงได้ เจรจาขอใช้ ประโยชน์ จากที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง และเครื่ องจักรของ RSP รวมถึงทา “บันทึก
ข้ อตกลงให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย” ฉบับลงวันที่ 20 พ.ค. 2558 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างสหร่วม กับ RSP จนกว่า
การซือ้ ขายจะเสร็ จสิน้ แต่หากสหร่ วมไม่สามารถทาการซือ้ ทรัพ ย์ สิน ภายในระยะเวลาที่ ตกลงกัน สหร่ วมจะต้ องจ่ายค่าใช้
ทรัพย์สินให้ แก่ผ้ จู ะขายจากการเข้ าใช้ ทรัพย์สิน ดังกล่าว เท่ากับค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้ เช่าได้ เดือนละ 600,000 บาท
(พื น้ ที่ เช่ารวม 7,315.50 ตารางเมตร แบ่งเป็ นคลัง เก็บ สินค้ า พื น้ ที่ 6,018 ตารางเมตร และ พื น้ ที่ อาคารสานักงาน 1,297.50
ตารางเมตร) โดยสหร่ วมได้ มีการทา “บันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย” กับ RSP เรื่ อยมาจนถึง 30
มิ.ย. 2560 ซึง่ เป็ นวันที่“บันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย” จะครบกาหนด
ต่อมาเมื่อถึง 30 มิ.ย. 2560 สหร่ วมยังไม่สามารถซื ้อทรัพย์สินจาก RSP ให้ สาเร็ จได้ จากสหร่ วมไม่สามารถผลักดัน
ยอดขายได้ ตามเป้า จึงมี ความจาเป็ นต้ องนาเงินที่ มีอยู่ไปใช้ หมุน เวียนในกิจการก่อน จึงได้ เจรจากับ RSP เพื่ อขอชะลอซือ้
ทรัพย์สินดังกล่าว และขอทยอยจ่ายค่าซื ้อทรัพย์สินให้ กบั RSP โดยได้ ทาบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะ
ขาย ออกไปจนถึ ง ณ วัน ที่ 30 มิ .ย. 2562 โดย ณ วัน ที่ 30 เม.ย. 2562 สหร่ ว มได้ ทยอยจ่ า ยค่ า ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น เป็ นจ านวน
19,250,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากการซื ้อทรัพย์ไม่สาเร็ จ เงินค่าซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว ที่สหร่วมจ่ายให้ กบั RSP จะถูกนามาหัก
กับค่าใช้ ทรัพย์สินนับตังแต่
้ พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ “บันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อจะขาย” ครบกาหนด
รวมเป็ นจานวนเงิน 29,400,000 บาท
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2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ องและควำมสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
2.1 คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขาย : บริษัท อาร์ .เอส.พี. สตีล จากัด (กลุม่ บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน RSP)
ผู้ซื ้อ : บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง จากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว)
2.2 คู่สัญญำที่เกี่ยวโยงกัน
รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและมีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ชื่อ
นายสุนทร จิตบุญทวีสขุ

3. รำยละเอียดทรั พย์ สินที่ได้ มำ
ประเภททรั พย์ สิน
ที่ตงทรั
ั ้ พย์สิน
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มูลค่าของรายการ
อาคารสิง่ ปลูกสร้ าง

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

ลักษณะควำมสัมพันธ์

เป็ นกรรมการของ RSP และเป็ นบุคคลอยู่กินฉันท์สามีภริยาของนางสาวสุทธิ
รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลซึง่ เป็ นกรรมการของบริ ษัท

รำยละเอียด
9/1, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
โฉนดที่ดินเลขที่ 1753, 30411 เนื ้อที่รวม 11-3-34.3 ไร่
บริษัท 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

ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 สหร่วมได้ ดาเนินการซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ มูลค่า 1,641,000 บาท และโอนกรรมสิทธิ์
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
5. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในกำรซือ้ ทรั พย์ สิน
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 90 ล้ านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทประมาณ 64 ล้ านบาท
- เงินสดภายในกิจการของสหร่วมประมาณ 50 ล้ านบาท
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6. สำเหตุของควำมล่ ำช้ ำและไม่ สำมำรถดำเนินกำรซือ้ ทรัพย์ สินภำยในเวลำที่กำหนด
เนื่องจากสหร่ วมไม่สามารถผลักดันยอดขายได้ ตามเป้า จึงมีความจาเป็ นต้ องนาเงินที่มีอยู่ไปใช้ หมุน เวียนในกิจการ
ก่อน โดยได้ เจรจากับ RSP เพื่อขอชะลอซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว
7. เหตุผลในกำรยกเลิกซือ้ ทรั พย์ สิน
เนื่ องจากบริ ษั ท มี แ ผนในการปรั บ โครงสร้ างของบริ ษั ท โดยการโอนกิ จ การบางส่วนของบริ ษั ท (Partial Business
Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ อนุมตั ิ ซึ่งบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจเทรด
ดิ ้งเป็ นหลัก ร่วมกับสหร่วมในการขยายตลาดในกรุงเทพมหานคร และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทาให้ สหร่วมไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ พื ้นที่ของ RSP ในการจัดเก็บสินค้ า
8. เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรซือ้ ทรั พย์ สิน
สหร่ วมจะต้ องจ่ายค่าใช้ ทรัพย์สินให้ แก่ ผ้ ูจะขายจากการที่สหร่ วมเข้ าใช้ ทรัพย์สิน ของ RSP เท่ากับค่าเช่าตามราคา
ตลาดที่ ในอัตราเดือนละ 600,000 บาท (พืน้ ที่เช่ารวม 7,315.50 ตารางเมตร แบ่งเป็ นคลัง เก็บสินค้ าพืน้ ที่ 6,018 ตารางเมตร
และ พืน้ ที่อาคารสานักงาน 1,297.50) คิดเป็ น 82 บาท ต่อ ตร.ม. ตัง้ แต่วนั ที่เข้ าใช้ พืน้ ที่ 20 พ.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2562 รวม
ระยะเวลา 49 เดือน คิดเป็ นมูลค่า 29,400,000 บาท ซึ่งจะถูกนามาหักกับค่าซื ้อทรัพย์สินที่ทางสหร่วมได้ เคยทยอยจ่ายเป็ นเงิน
มัดจาไปแล้ วจานวน 19,250,000 บาท
อย่างไรก็ตาม สหร่ วมได้ เจรจาขอใช้ พื ้นที่ต่ออีก 3 เดือน นับจากบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาให้ ใช้ ทรัพย์สินที่จะซื ้อ
จะขายครบกาหนด เพื่อใช้ ในการขนย้ ายทรัพย์สินออกจากพื ้นที่ของ RSP โดยไม่มีคา่ ใช้ พื ้นที่ และ/หรื อ ค่าปรับปรุงพื ้นที่
9. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาการเข้ าทารายการโดยรอบคอบแล้ วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ เห็นควรให้ ยกเลิกการซื ้อ
ทรัพย์สินของ RSP เนื่องจากบริ ษัทมีแผนปรับโครงสร้ างของบริ ษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริ ษัท (Partial Business
Transfer : PBT) ตามที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ อนุมัติ ซึ่งบริ ษัทจะดาเนินการทา
ธุรกิจเทรดดิ ้งเป็ นหลัก เช่นเดียวกับธุรกิจของสหร่วม จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ของ RSP ต่อไป
สาหรับค่าใช้ ทรัพย์สินจานวน 29,400,00 บาท ที่ทางสหร่ วมจะต้ องจ่ายให้ กบั RSP นัน้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า
การจ่ายค่าใช้ ทรัพย์สินเป็ นการจ่ายตามการใช้ ประโยชน์จริง ซึง่ สหร่วมได้ ใช้ ทรัพย์สินแล้ วตังแต่
้ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 และยังใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ บริษัทมีแผนปรับโครงสร้ างของบริษัทจึงขอยกเลิกการซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันนี ้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้ และไม่มีสิทธิออกเสียง
ในที่ประชุม
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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