บริษัท มิลล์ คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ MILL 022/2563
วันที่ 9 มิถุนำยน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

การซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในบริ ษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง ข่าวแจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ MILL 002/2563 สารสนเทศการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไอ
เจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด และ การได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จากัด
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างการถือหุ้น กลุม่ บริ ษัทไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม โดยการจาหน่ายหุ้น
สามัญของ ไอเจน จานวน 1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้น
ละ 250 บาท รวมมูลค่า 270 ล้ านบาท ให้ กบั บริ ษัท ไอเอสซี จากัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริ ษัท และดาเนินการซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จากัด (“IGPT”) จานวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.47 ล้ านบาท
ต่อมา IGPT มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจานวน 1,500,000 หุ้น มูลค่า 150 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ IGPT ตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวน 735,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม
มูลค่า 73.5 ล้ านบาท
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของ IGPT
ก่ อนเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น สัดส่ วนกำรถือหุ้น

หลังเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น สัดส่ วนกำรถือหุ้น

ลำดับ

รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

1
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686,000

49.00%

1,421,000

49.00%

2

นายสันติ เชาวนันทกุล

231,000

10.50%

478,500

16.50%

3

350,000

25.00%

725,000

25.00%

4

อิเล็กทริ ค โซลูชนั่ ส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด
นายพีรยศ รุจิเทศ

105,000

7.50%

217,500

7.50%

5

บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด

28,000

2.00%

58,000

2.00

1,400,000

100.00%

2,900,000

100.00%

รวม

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คานวณขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ มีจานวนเท่ากับร้ อยละ
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1.95 โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และเมื่อนับรวมกับ ขนาดรายการการเข้ า
ลงทุนใน IGPT ครัง้ แรก และขนาดรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 9.81
ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ จึงไม่เข้ าข่ายรายการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี ้ รายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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