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ที่  MILL 017/2562 

วันที่  21 พฤษภำคม 2562 
 
เร่ือง ชีแ้จงความคืบหน้าการซือ้ทรัพย์สนิของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงความคืบหน้าของบริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (“บริษัท
ยอ่ย หรือสหร่วม” )ในการเข้าซือ้ที่ดิน สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ จากบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จ ากดั (“RSP”) ตามที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทย่อยท าการซือ้ทรัพย์สินจาก 
RSP ซึง่เป็นเป็นนิติบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท ดงันี ้
 
1. รำยละเอียดของรำยกำร 

บริษัท ได้จดัตัง้ สหร่วมขึน้เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและวสัดกุ่อสร้าง 
ให้แก่กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือลกูค้ารายย่อย และลกูค้าต่างจังหวดั ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย
ตัง้อยู่ที่ 9, 11, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เข ตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 ซึ่งเป็นที่ตัง้เดียวกบัที่ตัง้
ของบริษัท ต่อมา RSP ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท (เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีความสมัพนัธ์เป็นบคุคลอยู่กิน
ฉนัท์สามีภริยาของกรรมการของ RSP) มีความประสงค์ที่จะเสนอขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทและสหร่วม แต่เนื่องจากบริษัทเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการท ารายการดงักลา่วนัน้ เป็นการท ารายการกบันิติบคุคลซึง่เป็นนิติ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  จึงต้องมีกระบวนการและใช้เวลาในการด าเนินการขออนุมตัิในซือ้สินทรัพย์จากผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ดงันัน้บริษัทและสหร่วม จึงได้เจรจาขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจักรของ RSP รวมถึงท า “บนัทึก
ข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย” ฉบบัลงวนัที ่20 พ.ค. 2558 โดยไม่มีการคิดคา่ตอบแทนระหวา่งสหร่วม กบั RSP จนกว่า
การซือ้ขายจะเสร็จสิน้ แตห่ากสหร่วมไม่สามารถท าการซือ้ทรัพย์สนิ ภายในระยะเวลาที่ตกลงกนัสหร่วมจะต้องชดใช้คา่เสยีหาย
หรือค่าเสียโอกาสให้แก่ผู้จะขายจากการเข้าใช้ทรัพย์สิน เท่ากับค่าเช่าตามราคาตลาดที่อาจให้เช่าได้เดือนละ 600,000 บาท 
(พืน้ที่เช่ารวม 7,315.50 ตารางเมตร แบ่งเป็นคลงัเก็บสินค้าพืน้ที่ 6,018 ตารางเมตร และ พืน้ที่อาคารส านักงาน 1,297.50 
ตารางเมตร) โดยสหร่วมได้มีการท า “บนัทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย” กบั RSP เร่ือยมาจนถึง 30 
มิ.ย. 2560 ซึง่เป็นวนัท่ี“บนัทกึข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย” จะครบก าหนด 

ตอ่มาเมื่อถึง 30 มิ.ย. 2560 สหร่วมยงัไม่สามารถซือ้ทรัพย์สินจาก RSP ให้ส าเร็จได้ เนื่องจากสหร่วมมีความจ าเป็นที่
จะต้องน าเงินที่จะใช้ซือ้ทรัพย์ไปใช้หมนุเวียนในกิจการ จึงได้เจรจากบั RSP เพื่อขอชะลอซือ้ทรัพย์สินดงักลา่ว และขอทยอยจ่าย
คา่ซือ้ทรัพย์สินให้กบั RSP โดยได้ท าบนัทกึข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้จะขาย ออกไปจนถึง ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 
2562 โดย ณ วนัที่ 30 เม.ย. 2562 สหร่วมได้ทยอยจ่ายคา่ซือ้ทรัพย์สินเป็นจ านวน 19,250,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากการซือ้
ทรัพย์ไม่ส าเร็จ เงินค่าซือ้ทรัพย์สนิดงักลา่ว ท่ีสหร่วมจ่ายให้กบั RSP จะถกูน ามาหกักบัค่าเสียโอกาสในการให้ใช้พืน้ที่ นบัตัง้แต ่
พ.ค. 2558 จนถึงวันที่“บันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาให้ใช้ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย ” ครบก าหนด รวมเป็นจ านวนเงิน 
29,400,000 บาท 

ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 30 ต.ค. 2560 สหร่วมได้ด าเนินการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ มลูคา่ 1,641,000 บาท และโอนกรรมสทิธ์ิ
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและควำมสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
 2.1 คู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขาย : บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จ ากดั  (กลุม่บริษัทไมม่ีการถือหุ้นใน RSP) 
ผู้ซือ้ : บริษัท สหร่วมวสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด    

  ทะเบียนช าระแล้ว) 
 

2.2 คู่สัญญำที่เกี่ยวโยงกนั 
รายช่ือของบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัและมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ชื่อ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ เป็นกรรมการของ RSP และเป็นบคุคลอยูกิ่นฉนัท์สามีภริยาของนางสาวสทุธิ
รัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลูซึง่เป็นกรรมการของบริษัท 

 
 
3. รำยละเอียดทรัพย์สนิที่ได้มำ 

ประเภททรัพย์สนิ รำยละเอียด 
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ 9/1, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสทิธ์ิท่ีดิน โฉนดที่ดินเลขท่ี 1753, 30411 เนือ้ที่รวม 11-3-34.3 ไร่ 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน บริษัท อาร์.เอส.พี. สตีล จ ากดั  
มลูคา่ของรายการ ราคาซือ้ขายไมเ่กิน  204 ล้านบาท  
อาคารสิง่ปลกูสร้าง 1. อาคารส านกังานสงู 3 ชัน้ 

2. โกดงัชัน้เดียวมชีัน้ลอย 
3. โกดงัชัน้เดียว 
4. บ้านพกัอาศยัคนงาน 2 หลงั 
5. ป้อมยาม 
6. ที่จอดรถ 2 หลงั 
7. ลานคอนกรีต 
8. รัว้คอนกรีต 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1. ปัน้จัน่ 6 รายการ 
2. เคร่ืองชัง่น า้หนกั 2 รายการ  

 
5. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในกำรซือ้ทรัพย์สิน 
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 90 ล้านบาท 
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทประมาณ 64 ล้านบาท 

- เงินสดภายในกิจการของสหร่วมประมาณ 50 ล้านบาท  
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6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ทัง้นี ้บริษัทจะน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตอ่การท า
รายการดงักลา่ว ตอ่ไป 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


