บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 002/2563
วันที่ 29 มกรำคม 2563
เรื่ อง

สารสนเทศการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด และ การได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ไอเจน
พาวเวอร์ เทค จากัด
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จากัด
บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นกลุม่ บริ ษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด (“ไอเจน”) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทร่วม โดยการจาหน่ายหุ้นสามัญของ ไอเจน จานวน 1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
40 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมูลค่า 270 ล้ านบาท ให้ กับบริ ษัท ไอเอสซี จากัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ
กับบริ ษัท และดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จากัด (“IGPT”) จานวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.47 ล้ านบาท จากบริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง
จากัด (“ไอเจน”) เนื่องจากธุรกิจปั จจุบนั ของไอเจน เน้ นลงทุนโครงการจากภาครัฐเป็ นหลัก เช่น รับทาสถานีไฟฟ้ า, ปรับปรุ ง
ระบบไฟฟ้า และ นาสายไฟลงดิน ให้ กบั PEA, MEA เป็ นหลัก โดยงานดังกล่าวมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ าง
สูง ซึง่ ต่างจากวัตถุประสงค์เดิมที่เข้ าลงทุนเพือ่ ให้ เข้ ามาดูแลและปรับปรุงงานด้ านระบบไฟฟ้ าโรงงานให้ กบั กลุม่ บริ ษัทเป็ นหลัก
จากเหตุดงั กล่าวบริ ษัทเห็นว่าลักษณะธุรกิจของไอเจน ต่างจากความต้ องการเดิมของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความประสงค์ใน
การจาหน่ายเงินลงทุนในไอเจน ทังหมด
้
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทเห็นว่า IGPT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของไอเจน ดาเนินทาธุรกิจผลิตและจาหน่าย Busduct ซึ่งเป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ใช้ ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ เป็ นที่ต้ องการโครงการขนาดใหญ่ ในกลุ่ม งานก่ อสร้ าง เนื่ องจากเป็ นที่ ร้ ู จักกัน
โดยทัว่ ไปของกลุม่ ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศในกลุม่ เอเชียและแปซิฟิก มีกลุม่ ประเทศกาลัง
พัฒนาอยู่มาก จึงทาให้ กลุม่ ภูมิภาคดังกล่าวเป็ นตลาดใหญ่ของธุรกิจ Busduct อีกทัง้ IGPT เป็ นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศ
ไทย ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความประสงค์ปรั บโครงสร้ างการลงทุนในกลุม่ ไอเจน เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการร่ วมลงทุนของ
บริ ษัท ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1 และ 2

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
………………………………
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ
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กำรจำหน่ ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการถือ
หุ้นกลุ่มบริ ษัทไอเจน เอน จิ เนียริ่ ง จากัด (“ไอเจน”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม โดยการจาหน่ายหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ไอเจน จานวน
1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมูลค่า 270
ล้ านบาท ให้ กบั บริ ษัท ไอเอสซี จากัด (“ไอเอสซี”) ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ ดาเนินการจาหน่ายหุ้นทังหมด
้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ส่งผลให้ ไอเจน ไม่เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัทต่อไป
ข้ อมูลของผู้ซอื ้
ชื่อบริษัท
วันที่จัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
กรรมกำร
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ลำดับ
1
2
3

บริ ษัท ไอเอสซี จากัด
30 กรกฎาคม 2562
431,000,000 บาท
เพื่อการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี ้ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
นายสันติ เชาวนันทกุล

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
นาย สันติ เชาวนันทกุล
นาง วิมล หงส์หาญณรงค์
นาย เสรี หงส์หาญณรงค์
รวม

จำนวนหุ้น
9,998

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
99.98%

1
1

0.01%
0.01%

10,000

100.00%

หมำยเหตุ
ไอเอสซี ไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องที่เข้ าข่ ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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งบกำรเงิน 3 ปี ย้ อนหลังของ ไอเจน
งบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

76,263,715.89

30,716,857.52

3,463,439.72

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

129,488,615.30

38,180,466.88

34,276,647.17

รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ

161,048,064.59

36,317,834.07

-

73,908,157.42

4,973,469.06

2,900,339.63

1,866,986.84

839,556.67

489,533.11

442,575,540.04

111,028,184.20

41,129,959.63

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

9,000,000.00

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ

5,000,000.00

-

-

393,569,090.83 325,411,114.61

20,763,637.86

สินค้ าคงเหลือสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

14,116,234.54

14,116,234.54

14,116,234.54

950,689.02

67,141.01

184,560.57

8,864,470.67

3,160,628.50

2,899,356.64

เงินจ่ายล่วสงหน้ าค่าเครื่ องจักร

59,153,123.00

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ

24,123,750.12

9,832,500.12

9,832,500.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19,022,607.95

14,716,675.57

5,662,745.84

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

474,646,843.13

367,304,294.35

112,612,158.57

รวมสินทรัพย์

917,222,383.17

478,332,478.55

153,742,118.20

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

251,597,404.03 162,323,021.72

4,413,762.49

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

304,947,729.69

81,399,384.90

34,035,945.69

778,342.32

-

-

17,500,000.00

30,700,000.00

7,734,844.92

-

-

9,608,040.00

365,117.81

1,726,919.66

-

575,188,593.85

276,149,326.28

55,792,593.10

-

37,772,025.00

-

3,022,260.00

-

-

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิน

ส่วนของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
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31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

1,036,854.85

1,159,634.33

683,219.00

4,059,114.85

38,931,659.33

683,219.00

579,247,708.70

315,080,985.61

56,475,812.10

ทุนจดทะเบียน

270,000,000.00

90,000,000.00

90,000,000.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

270,000,000.00

90,000,000.00

68,100,000.00

กาไร (ขาดทุน)สะสม

12,576,478.91

7,096,476.15

2,616,219.97

189,743.00

189,743.00

-

282,766,221.91

97,286,219.15

70,716,219.97

55,208,452.56

65,965,273.79

26,550,086.13

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

337,974,674.47

163,251,492.94

97,266,306.10

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

917,222,383.17

478,332,478.55

153,742,118.20

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

ประมาณการหนี ส้ ิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส าหรั บ ผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

31-ธ.ค.-59

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบกำไรขำดทุน
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ

489,269,568.06

154,719,798.54 101,952,065.29

(435,201,603.58) (126,747,874.90) (77,940,959.01)

กำไรขัน้ ต้ น

54,067,964.48

27,971,923.64

24,011,106.28

-

16,253,927.40

-

2,240,825.75

4,113,307.26

3,398,163.50

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

(2,261,575.17)

(699,610.32)

(1,942,141.25)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

(53,049,937.11)

รายได้ จากการได้ รับการลดหนี ้
รายได้ อื่น

(36,889,002.13) (24,839,952.00)

ต้ นทุนทางการเงิน

(7,851,547.15)

(7,204,484.10)

(17,366.24)

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้

(6,854,269.20)

3,546,061.75

609,810.29

698,771.18

(1,525,288.25)

(387,838.77)

กำไรขำดทุนสำหรับปี
(6,155,498.02)
2,020,773.50
หมำยเหตุ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ไอเจน มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 125.18 บาทต่อหุ้น)

221,971.52

(ค่าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษี เงินได้

นอกจากนี ้ ภาระค ้าการประกันที่บริ ษัทค ้าประกันให้ กบั ไอเจนวงเงินสินเชื่อ 145 ล้ านบาท โดยค ้าประกันตามสัดส่วน
การถื อหุ้น บริ ษั ทได้ ดาเนินการส่งจดหมายเพื่อแจ้ งการปลดภาระการค า้ ประกันไปยังสถาบันการเงิน แล้ ว ฉบับลงวัน ที่ 28
มกราคม 2563 เพื่ อพิ จารณาให้ ปลดภาระคา้ ประกัน ทัง้ นี ้ หากมี ความคืบ หน้ าเกี่ ยวกับ การปลดภาระคา้ ประกัน บริ ษั ทจะ
ดาเนินการแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีรายการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับไอเจน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิสทุ ธิ มีจานวนเท่ากับ
ร้ อยละ 4.08 โดยอ้ างอิงจากงบการเงิ น รวมของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และเมื่ อนับรวมกับขนาดรายการ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 4.12 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
จึงไม่เข้ าข่ายรายการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ นอกจากนี ้
รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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กำรได้ มำซึ่งหุ้นสำมัญของบริษัท ไอเจน พำวเวอร์ เทค จำกัด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการถือ
หุ้นกลุม่ บริ ษัทไอเจน เอน จิเนียริ่ ง จากัด (“ไอเจน”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วม โดยการจาหน่ายหุ้นสามัญของ ไอเจน จานวน 1,080,000
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมูลค่า 270 ล้ านบาท
ให้ กับบริ ษัท ไอเอสซี จากัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริ ษัท และดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค
จากัด (“IGPT”) จานวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่
เกิน 246.47 ล้ านบาท จากไอเจน นัน้ บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหุ้นสามัญของไอเจน จานวน 270 ล้ านบาท มาชาระ
ค่าหุ้นสามัญของ IGPT ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในเดือนมีนาคม 2563 และภายหลังจากการเข้ าถือหุ้นเรี ยบร้ อย
แล้ ว IGPT จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะรำยกำร
บริ ษัทจะดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญของ IGPT จานวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
40 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.47 ล้ านบาท จาก ไอเจน โดย IGPT ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้ า Busduct
ซึ่งเป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ใช้ ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นที่ต้องการของโครงการขนาดใหญ่ ในกลุ่มงานก่อสร้ าง และตลาดมี
แนวโน้ มการเติบโตสูง อีกทัง้ IGPT เป็ นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย
2. คู่สัญญำที่ทำรำยกำรและควำมสัมพันธ์
2.1 คู่สัญญำ
ผู้ซอื ้
:
บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
ผู้ขำย :
บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
2.2 ข้ อมูลของผู้ขำย : บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท
กรรมกำร
1. นายสันติ เชาวนันทกุล
2. นายทัยธวัช อินทรตุล
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล* (กรรมการตัวแทนจากบริ ษัท)
4. นาย ถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์*
(กรรมการตัวแทนจากบริ ษัท)
5. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม
หมายเหตุ *ภายหลังจากการจาหน่ายหุ้นสามัญของไอเจนแล้ ว กรรมการบริ ษัทที่เป็ นตัวแทน จะออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษัทของไอเจน และจะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน IGPT แทน
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โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นของผู้ขำย
ลำดับ
1
2
3
4

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
อิเล็กทริ ค โซลูชนั่ ส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด*
บริ ษัท ไอเจนเนอเรชัน่ จากัด**
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอเอสซี จากัด

จำนวนหุ้น
702,001
539,999
378,000

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
26.00%
20.00%
14.00%

1,080,000

40.00%

รวม
2,700,000
100.00%
บริ ษัทเคยถือหุ้นในไอเจนสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน และดาเนินการขายหุ้นไอเจนออกทังหมดเมื
้
่อวันที่ 27
มกราคม 2563
หมำยเหตุ *บริ ษัทไม่มีข้อมูลผู้ถือหุ้นของอิเล็กทริ ค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด เนื่องจากเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่ประเทศ
สิงคโปร์
** ข้ อมูลของบริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
กรรมกำร
นายพีรยศ รุจิเทศ
โครงสร้ ำงผู้ถอื หุ้นของบริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด
ลำดับ
1
2
3
4

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น
นายพีรยศ รุจิเทศ
นายสันติ เชาวนันทกุล
นายทัยธวัช อินทรตุล
นายสิทธิชยั ลีสวัสดิต์ ระกูล
รวม

จำนวนหุ้น
198,542
168,333
88,125

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
39.71%
33.67%
17.62%

45,000

9.00%

500,000

100.00%

ทังนี
้ ้ ไอเจนไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องที่เข้ าข่า ยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ข้ อมูลของ IGPT
วันที่จัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
กรรมกำร

18 พฤษภาคม 2559
140,000,000 บาท
ผลิตและจาหน่าย Busduct
1. นายสันติ เชาวนันทกุล
2. นายทัยธวัช อินทรตุล
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MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
4. นาย ถิรพงศ์ คาเรื องฤทธิ์

(กรรมการตัวแทนจากบริ ษัท)
(กรรมการตัวแทนจากบริ ษัท)

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ลำดับ

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

ก่ อน MILL เข้ ำถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วนกำรถือหุ้น

หลัง MILL เข้ ำถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วนกำรถือหุ้น

1

บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด

714,000

51.00%

28,000

2.00%

2

นายสันติ เชาวนันทกุล

147,000

10.50%

147,000

10.50%

3

434,000

31.00%

434,000

31.00%

4

อิเล็กทริ ค โซลูชนั่ ส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด
นายพีรยศ รุจิเทศ

105,000

7.50%

105,000

7.50%

5

บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)

-

-

686,000

49.00%

1,400,000

100.00%

1,400,000

100.00%

รวม

งบกำรเงินของ IGPT ย้ อนหลัง 3 ปี
งบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30,000.00

5,510,213.29

44,344.19

7,548,683.77

1,562,884.87

7,200.00

25,886,523.92

-

-

-

-

1,000,000

536.50

508.00

49.96

33,465,744.19

7,073,606.16

1,051,594.45

374,319,046.13

308,280,467.50

-

903,125.21

-

-

6,786,204.63

1,340,280.31

65,676.15

-

-

59,153,123.00

27,333,142.64

9,832,500.12

9,832,500.12

557.96

49.96

-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

409,342,076.57

319,453,297.89

69,051,299.27

รวมสินทรัพย์

442,807,820.76

326,526,904.05

70,102,893.42

228,297,404.03

152,323,021.72

-

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
เงินกู้ยืมให้ แก่บริ ษัทใหญ่
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าเครื่ องจักร
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสิทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
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31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

56,317,030.48

7,583,849.59

40,598.00

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

45,391,266.32

-

-

330,005,700.83

159,906,871.31

40,598.00

-

37,772,025.00

-

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

131,808.58

-

-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

131,808.58

37,772,025.00

-

330,137,509.41

197,678,896.31

40,598.00

ทุนจดทะเบียน

140,000,000.00

140,000,000.00

140,000,000.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

140,000,000.00

135,072,586.00

70,311,876.00

ลูกหนี ้ค่าหุ้น

-

(846,986.00)

-

เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น

-

-

13,124.00

กาไร (ขาดทุน)สะสม

(27,329,688.65)

(5,376,992.26)

(262,704.58)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

112,670,311.35

128,848,607.74

70,062,295.42

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

442,807,820.76 326,527,504.05

70,102,893.42

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รวมหนีส้ ิน

31-ธ.ค.-59

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกำไรขำดทุน

31-ธ.ค.-61

รายได้ จากการขายและบริ การ

31-ธ.ค.-60

18 พ.ค. – 31 ธ.ค. 59

340,006.84

-

-

ต้ นทุนขายและบริ การ

(8,494,168.79)

-

-

กำไรขัน้ ต้ น

(8,154,161.95)

-

-

478,814.70

50,899.75

4,996.27

(560,985.22)

-

-

(13,625,272.26)

(480,509.62)

(333,377.00)

(5,537,015.98)

(5,959,281.97)

-

(27,398,620.71)

(6,388,891.84)

(328,380.73)

5,445,924.32

1,274,604.16

65,676.15

(21,952,696.39)

(5,114,287.68)

(262,704.58)

รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
(ค่าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษี เงินได้
กำไรขำดทุนสำหรับปี

หมำยเหตุ IGPT สร้ างโรงงาน เสร็ จสิ ้นและเริ่ มผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ในช่วงปลายปี 2561
4. มูลค่ ำสิ่งตอบแทน
บริ ษัทจะดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญของ IGPT จานวน 686,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 359.29 บาท รวมมูลค่า 246.47 ล้ าน
บาท (ณ 31 ธ.ค. 2561 IGPT มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 80.48 บาทต่อหุ้น)
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหุ้นสามัญของไอเจน จานวน 270 ล้ านบาท มาชาระค่าหุ้นสามัญของ IGPT
6. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
IGPT ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้ า Busduct ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นที่ต้องการ
โครงการขนาดใหญ่ ในกลุม่ งานก่อสร้ าง และตลาดมีแนวโน้ มการเติบโตสูง เนื่องจากเป็ นที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปของกลุม่ ผู้รับเหมา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปั จจุบนั ประเทศในกลุม่ เอเชียและแปซิฟิก มีกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาอยู่มาก จึงทาให้ กลุ่ม
ภูมิภาคดังกล่าวเป็ นตลาดใหญ่ของธุรกิจ Busduct อีกทัง้ IGPT เป็ นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย และปั จจุบนั IGPT มีคาสัง่
ซื ้อจากลูกค้ าเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินปั นผล ได้ ในอนาคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ มีจานวนเท่ากับร้ อยละ 1.95
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 7.91 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ จึงไม่เข้ าข่ายรายการที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวไม่เข้ า
ข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546
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