บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 023/2562
วันที่ 14 สิงหำคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติอนุมัติการซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์ ”) ตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น จ านวน 217,800,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.68 บาท ราคาหุ้ นละ 0.33 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า
71,874,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บี จิสติกส์ จานวน 200,000,000 หุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้
มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ บี จิสติกส์ เพิ่มเติมจานวน 17,800,000 หุ้น ทาให้ บริ ษัทถือหุ้นในบี จิสติกส์ จานวน
217,800,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบี จิสติกส์ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน จานวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.68 บาท ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบี จิสติกส์ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิด
เป็ นมูลต่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท โดยบี จิสติกส์ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนตาม
สัด ส่วนการถื อหุ้น (Record Date) วัน ที่ 6 สิงหาคม 2562 และก าหนดวัน จองซื อ้ หุ้น และรับ ชาระเงิน ระหว่าง วัน ที่ 26-30
สิงหาคม 2562 ซึ่งทาให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จานวน 217,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.68
บาท ราคาหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็ นมูลค่า 71,874,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.98 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ครัง้ นี ้
ในกรณีที่บี จิสติกส์ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หมด อาจส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นของบี จิสติกส์
มากกว่าร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วภายหลังจากการเพิ่มทุนชาระแล้ วนัน้ ทาให้ ข้ามจุดที่จะต้ องทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทัง้ หมดของกิจการ แต่บริ ษัทได้ รับยกเว้ นในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทัง้ หมดของ บี จิสติกส์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงา
กิจการ เนื่องจากเป็ นการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่มีอยู่ (right offer)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คานวณขนาดรายการได้ ซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ มีจานวนเท่ากับร้ อยละ
4.74 โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน และบริ ษัทไม่มีรายการได้ มาในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
มา จึงไม่เข้ าข่ายรายการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
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นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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