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CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

27 กันยายน 2564
เรือ
่ ง

แจ ้งการโอนกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษัทย่อย

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิต ี้ สตีล จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได ้จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ ที่
3/2564 เมือ
่ วันที่ 25 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้ดําเนินการปรับโครงสร ้างการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษัทย่อย 2 แห่ง ทีบ
่ ริษัทฯ ถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 99.99
โดย บริษัท ซิต ี้ สตีล โปรดักส์ จํากัด ซึง่ ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับโลหะ จะโอนกิจการ
ทัง้ หมด (Entire Business Transfer) ให ้กับ บริษั ท มาร์ค เวิล ด์ไวด์ จํ ากัด ซึง่ ประกอบกิจการผลิตและจํ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับโลหะ เช่นเดียวกัน เมือ
่ ดําเนินการแล ้วเสร็ จ บริษัท ซิต ี้ สตีล โปรดักส์ จํากัด จะดําเนินการจด
ทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ตอ
่ ไป เพื่อให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์
ทีก
่ ําหนดในประมวลรัษฎากร โดยรายละเอียดการโอนกิจการมีดงั นี้
1. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เพื่อ ให ้ได ้รั บ สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ต ามหลั ก เกณฑ์ท ก
ี่ ํ า หนดในประมวลรั ษ ฎากร บริษั ทย่ อ ยจะต ้อง
ดํ า เนิน การแจ ง้ เลิก และชํ า ระบั ญ ชีใ ห ้เสร็ จ ภายในรอบระยะเวลาบั ญ ชีเ ดีย วกั น ดั ง นั ้น กลุ่ม บริษั ทจึง คาดว่ า จะ
ดําเนินการทัง้ หมดให ้แล ้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565
2. โครงสร ้างการดําเนินงานของกลุม
่ บริษัท
โครงสร ้างก่อนโอนกิจการ

บมจ. ซิตี ้ สตีล
99.99%

99.99%

บจก. สยาม ไอโซ โปร

บจก. มาร์ ค เวิลด์ ไวด์

99.99%
บจก. ซิตี ้ สตีล โปรดักส์

100%
CT Universal Co., Ltd.

โครงสร ้างหลังโอนกิจการ

บมจ. ซิตี ้ สตีล
99.99%

99.99%
บจก. สยาม ไอโซ โปร

บจก. มาร์ ค เวิลด์ ไวด์

100%
CT Universal Co., Ltd.
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3. ขัน
้ ตอนการดําเนินการ
ในการโอนกิจการจะเริม
่ ต ้นจากการโอนการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการโอนลูกค ้า คูค
่ ้า พนั กงาน
ตลอดจนสิทธิและหน ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดําเนินธุรกิจ จากนั น
้ ก็จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี
ตามขัน
้ ตอนทีก
่ ฎหมายกําหนดต่อไป
4. ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
เนือ
่ งจากในปั จจุบน
ั บริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท มีการดําเนินธุรกิจเหมือนกัน การโอนกิจการระหว่างบริษัทย่อย
นี้ จะช่วยลดความซํ้าซ ้อนในการดําเนินงาน ทําให ้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึน
้ ทัง้ ยังช่วยให ้สามารถลด
ต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายลงได ้อีกด ้วย
5. แหล่งทีม
่ าของเงินทุน
บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จํ ากัด ผู ้รับโอนกิจการ จะใช ้กระแสเงินสดทีไ่ ด ้จากการดําเนินงาน และ การเรียก
ชําระค่าหุ ้นทีย
่ ังเรียกไม่ครบ รวมทัง้ อาจจะมีการเพิม
่ ทุนหรือกู ้ยืมเงินจากบริษัทฯ เพื่อใช ้ในการชําระราคาการโอน
กิจการ
6. มูลค่าในการโอนและรับโอน
คณะกรรมการบริษั ทได ้มอบหมายให ้คณะกรรมการบริห ารเป็ นผู ้พิจ ารณามูล ค่า ในการโอนและรั บ โอน
ิ และสิทธิตา่ งๆ โดยให ้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย
สินทรัพย์ หนี้สน
่ วข ้อง โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของกลุม
่ บริษัทเป็ นสําคัญ
การโอนกิจการระหว่างบริษัทย่อ ยในครั ง้ นี้ ถือเป็ นการปรั บโครงสร ้างภายในกลุ่มบริษั ททีอ
่ ยู่ภายใต ้การ
ควบคุม เดีย วกัน และไม่มผ
ี ลกระทบต่อ การดํ า เนินงานของกลุ่ม บริษั ท ดัง นั น
้ รายการดัง กล่า วจึง ไม่เ ข ้าข่า ยเป็ น
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และไม่ถอ
ื เป็ นรายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญทิพย์ ช ้างนิล)
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
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