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ที่  MILL 025/2562 

วันที่  28 สิงหำคม 2562 
 
เร่ือง การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จ ากดั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2562 
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จ ากัด 
(“มนูช็อต”) จ านวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมลูค่า 100,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. ลักษณะรำยกำร 
บริษัทจะด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของมนูช็อต จ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา

หุ้ นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท  โดยมูนช็อตจะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000,000,000 บาท ทัง้นี ้
มนูช็อตลงทนุในธุรกิจท่ีท าด้านเทคโนโลยี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยีขัน้สงู โดยการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและลดต้นทนุ 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของมูนชอ็ต 
วนัท่ีจดัตัง้ 16 พฤษภาคม 2561 
ประเภทธุรกิจ ลงทนุในธุรกิจท่ีท าด้านเทคโนโลยี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  (Venture Capital) 
ทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (อยูร่ะหวา่งทยอยเพิ่มทนุจนครบ 

1,000,000,000 บาท)   
รายช่ือกรรมการ* 1. นายทวนัทว์ บณุยะวฒัน์ 
  2. นายภากร ชยัวินิชศิริ 

   กรรมมการในมนูช็อตมีจ านวนไมเ่กิน 8 คน 
ทัง้นี ้บริษัทจะสง่กรรมการตวัแทนไมเ่กิน 2 คน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในมนูช็อต ของจ านวนกรรมการในมนูช็อต 
8 คน 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนลงทุน หลังลงทุน 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) จ ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 บมจ. อีเอม็ซี 1,000,000 50.00 1,000,000 30.30 

2 บมจ. บี จิสติกส์ 300,000 15.00 500,000 15.15 

3 บจ. อินดสัเทรียล เบเทลิกงุ (เอเชีย)  499,999 25.00 500,000 15.15 

4 บจ. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 200,000 10.00 200,000 6.06 

5 บจ. ธนวรินท์ 1 0.00 100,000 3.03 

6 บมจ. มิลล์คอน สตีล - -     1,000,000  30.30 

  รวม 2,000,000 100.00 3,300,000 100.00 

 
หมายเหต ุ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562  บริษัท ถือหุ้ นในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว และบริษัท ถือหุ้นในบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ดงันัน้ ภายหลงัจากการลงทนุ บริษัทจะถือหุ้นทางอ้อมในมนูช็อต ผา่นบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ร้อย
ละ 6.06 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว และบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 3.78 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ซึง่เม่ือ
รวมสดัสว่นการถือหุ้นทางอ้อมแล้ว บริษัทจะถือหุ้นในมนูช็อต คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.14 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ทางมนูช็อตจะท าการเพิ่มทนุให้กบันกัลงทนุรายอ่ืน (ตามเง่ือนไขการลงทนุ) โดยอยู่ระหว่าง
ทยอยเพิ่มทุนจนครบ 1,000,000,000 บาท  ซึ่งจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 13.25 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว (รวมสดัสว่นการถือหุ้นทางอ้อม) 
  

3. มูลค่ำสิ่งตอบแทน และวิธีกำรช ำระรำคำ 
บริษัทจะด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของมนูช็อต จ านวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมลูค่า 

100,000,000 บาท โดยการแบง่ช าระคา่หุ้นทัง้หมด 3 ครัง้ ดงันี ้ 
- ครัง้ท่ี 1 ช าระ 50 ล้านบาท ภายในเดือนกนัยายน 2562 
- ครัง้ท่ี 2 ช าระ 25 ล้านบาท ภายในปี 2563 
- ครัง้ท่ี 3 ช าระ 25 ล้านบาท ภายในปี 2564   
 

4. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 
บริษัทจะใช้เงินทนุหมนุเวียนในกิจการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของมนูช็อต 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
เน่ืองจากมูนช็อต เน้นการลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี และธุรกิจท่ีสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท

สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ จากธุรกิจท่ีมนูช็อตไปลงทุนมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถลดต้นทนุในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  รวมทัง้ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุและเงินปันผล ในอนาคต 
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ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณขนาดรายการได้ซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน มีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 0.44 โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และเม่ือรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา
บริษัทมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 5.18  จึงไมเ่ข้าข่ายรายการท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี ้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
  
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


