บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 036/2563
วันที่ 25 ธันวำคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

การขยายระยะเวลาการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้ าตามสัดส่วนการถือหุ้น
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้ มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาจานาหุ้นของบริ ษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด (“KMS”)
จานวน 9,476,369 หุ้นหรื อร้ อยละ 33.49 ของทุนจดทะเบียน ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท และการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือ
หุ้น เพื่อการกู้ยืม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการนาหุ้นของ
KMS จานวน 9,476,369 หุ้นหรื อร้ อยละ 33.49 ของทุนจดทะเบียน ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท และการค ้าประกันตามสัดส่วน
การถือหุ้น เพื่อการกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

2.

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง

: 25 ธ.ค. 2563 (วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการขยายเวลาการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้ าตามสัดส่วนการถือ
หุ้น)

- ผู้ค ้าประกัน

: บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)

- ผู้ขอให้ ค ้าประกัน

: บริ ษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด

- บุคคลที่เกี่ยวโยง

: ไม่มี

3.

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

: KMS ซึ่งบริ ษั ท ถื อ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุน จดทะเบี ย น
ร่ ว มกับ บริ ษั ท โกเบ สตี ล ลิมิ เต็ ด (“Kobe”) จากประเทศญี่ ปุ่ น
โดย KMS ดาเนินการกู้ยืมเงินจาก Kobe จานวน 1,000 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.55 ต่อปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง วันที่
30 มิ.ย. 2564 และกาหนดอัตราดอกเบี ้ยอีกครัง้ ตามสัญญากู้ยืม
เงินกับสถาบันการเงินของ KMS เพื่อใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ก.ค. 2564
ถึง วันที่ 30 ธ.ค. 2564 โดยอ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยระยะสันตลาด
้
กรุ งเทพ (BIBOR) เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นภายในกิ จ การ
อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า การกู้ยืมว่าบริ ษัท
ต้ องค ้าประกันและวางหลักประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อคิด
เป็ นมูลค่า 500 ล้ านบาท โดยนาหุ้นของ KMS ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์
ของบริ ษัท มาวางเป็ นหลักประกันจานวน 9,476,369 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 33.49 ของทุนจดทะเบียน

4.

รายละเอียดของรายการ
1

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
- ชื่อบริ ษัทที่ขอให้ ค ้าประกัน

: บริ ษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จากัด

- มูลค่าการค ้าประกัน

5.
6.
7.

: มูล ค่ า ค า้ ประกัน และหลัก ประกัน จ านวน 500 ล้ า นบาท ตาม
สัดส่วนการถื อหุ้น โดยมีระยะเวลาการคา้ ประกัน ตัง้ แต่ 1 ม.ค.
2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564
วัตถุประสงค์ของการค ้าประกัน
: เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ร่วมลงทุน โดย
เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น
ค วาม เห็ น ขอ งก รรม ก ารบ ริ ษั ท ที่ : ไม่มี
แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษัท
ลักษณะรายการ

: รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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