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ที่  MILL 002/2563 

วันที่  29 มกรำคม 2563 
 
เร่ือง สารสนเทศการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั และ การได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน 

พาวเวอร์เทค จ ากดั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั 
  2. รายละเอียดเก่ียวกบัการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 
เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุม่บริษัทไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (“ไอเจน”) ซึง่เป็น
บริษัทร่วม โดยการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของ ไอเจน  จ านวน 1,080,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
40 ของทนุจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมลูค่า 270 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไอเอสซี จ ากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ 
กบับริษัท และด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั (“IGPT”) จ านวน 686,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.47 ล้านบาท จากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั (“ไอเจน”) เนื่องจากธุรกิจปัจจุบนัของไอเจน เน้นลงทนุโครงการจากภาครัฐเป็นหลกั เช่น รับท าสถานีไฟฟ้า, ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า และ น าสายไฟลงดิน ให้กบั PEA, MEA เป็นหลกั โดยงานดงักลา่วมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนคอ่นข้าง
สงู ซึง่ตา่งจากวตัถปุระสงค์เดิมที่เข้าลงทนุเพือ่ให้เข้ามาดแูลและปรับปรุงงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงานให้กบักลุม่บริษัทเป็นหลกั 
จากเหตดุงักลา่วบริษัทเห็นวา่ลกัษณะธุรกิจของไอเจน ตา่งจากความต้องการเดิมของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์ใน
การจ าหนา่ยเงินลงทนุในไอเจน ทัง้หมด  
 แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทเห็นว่า IGPT ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของไอเจน ด าเนินท าธุรกิจผลติและจ าหนา่ย Busduct ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ เป็นที่ต้องการโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มงานก่อสร้าง เนื่องจากเป็นที่ รู้จักกัน
โดยทัว่ไปของกลุม่ผู้ รับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนัประเทศในกลุม่เอเชียและแปซิฟิก มีกลุม่ประเทศก าลงั
พฒันาอยู่มาก จึงท าให้กลุม่ภูมิภาคดงักลา่วเป็นตลาดใหญ่ของธุรกิจ Busduct อีกทัง้ IGPT เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศ
ไทย ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์ปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุม่ไอเจน เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการร่วมลงทุนของ
บริษัท  ซึง่คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 และ 2 

 
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 
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กำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด 

 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นกลุ่มบริษัทไอเจน เอน จิเนียร่ิง จ ากัด (“ไอเจน”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน  จ านวน 
1,080,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมลูคา่ 270 
ล้านบาท ให้กบับริษัท ไอเอสซี จ ากดั (“ไอเอสซี”) ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัท  ซึง่บริษัทได้ด าเนินการจ าหนา่ยหุ้นทัง้หมด
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2563 สง่ผลให้ไอเจน ไมเ่ป็นบริษัทร่วมของบริษัทตอ่ไป  
 
ข้อมูลของผู้ซือ้ 
ชื่อบริษัท  บริษัท ไอเอสซี จ ากดั 

วันที่จัดตัง้  30 กรกฎาคม 2562 
ทุนจดทะเบียน  431,000,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ  เพื่อการลงทนุในตราสารทนุ และตราสารหนี ้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กรรมกำร  นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 
โครงสร้ำงกำรถอืหุ้น 
 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
1 นาย สนัติ เชาวนนัทกลุ 9,998 99.98% 

2 นาง วิมล หงส์หาญณรงค์ 1 0.01% 

3 นาย เสรี หงส์หาญณรงค์ 1 0.01% 

  รวม 10,000 100.00% 
 
หมำยเหตุ   ไอเอสซี ไม่มีความสมัพันธ์เก่ียวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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งบกำรเงนิ 3 ปี ย้อนหลังของ ไอเจน 
งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

สินทรัพย์       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน     76,263,715.89     30,716,857.52       3,463,439.72  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น   129,488,615.30     38,180,466.88     34,276,647.17  

รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ   161,048,064.59     36,317,834.07                           -    

สนิค้าคงเหลอืสทุธิ     73,908,157.42       4,973,469.06       2,900,339.63  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น       1,866,986.84          839,556.67          489,533.11  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  442,575,540.04   111,028,184.20    41,129,959.63  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั       9,000,000.00                           -                             -    

เงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ       5,000,000.00                           -                             -    

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ   393,569,090.83   325,411,114.61     20,763,637.86  

คา่ความนิยม     14,116,234.54     14,116,234.54     14,116,234.54  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น          950,689.02            67,141.01          184,560.57  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี       8,864,470.67       3,160,628.50       2,899,356.64  

เงินจ่ายลว่สงหน้าคา่เคร่ืองจกัร        59,153,123.00  

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธิ     24,123,750.12       9,832,500.12       9,832,500.12  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น     19,022,607.95     14,716,675.57       5,662,745.84  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  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  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

หนีส้ิน  

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   251,597,404.03   162,323,021.72       4,413,762.49  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น   304,947,729.69     81,399,384.90     34,035,945.69  

สว่นของหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

         778,342.32                           -                             -    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     17,500,000.00     30,700,000.00       7,734,844.92  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น                          -                             -         9,608,040.00  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          365,117.81       1,726,919.66                           -    

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  575,188,593.85   276,149,326.28    55,792,593.10  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                          -       37,772,025.00                           -    

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน       3,022,260.00                           -                             -    
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 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

      1,036,854.85       1,159,634.33          683,219.00  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน     4,059,114.85     38,931,659.33        683,219.00  

รวมหนีส้ิน  579,247,708.70   315,080,985.61    56,475,812.10  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุจดทะเบียน   270,000,000.00     90,000,000.00     90,000,000.00  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว    270,000,000.00     90,000,000.00     68,100,000.00  

 ก าไร (ขาดทนุ)สะสม     12,576,478.91       7,096,476.15       2,616,219.97  

องค์ประกอบอื่นของสว่นผู้ ถือหุ้น          189,743.00          189,743.00                           -    

รวมสว่นของบริษัทใหญ่   282,766,221.91     97,286,219.15     70,716,219.97  

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ     55,208,452.56     65,965,273.79     26,550,086.13  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  337,974,674.47   163,251,492.94    97,266,306.10  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  917,222,383.17   478,332,478.55   153,742,118.20  

 

งบก ำไรขำดทุน 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

รายได้จากการขายและบริการ 489,269,568.06 154,719,798.54 101,952,065.29 

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

ก ำไรขัน้ต้น 54,067,964.48 27,971,923.64 24,011,106.28 

รายได้จากการได้รับการลดหนี ้ - 16,253,927.40 - 

รายได้อื่น 2,240,825.75 4,113,307.26 3,398,163.50 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย (2,261,575.17) (699,610.32) (1,942,141.25) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (53,049,937.11) (36,889,002.13) (24,839,952.00) 

ต้นทนุทางการเงิน (7,851,547.15) (7,204,484.10) (17,366.24) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (6,854,269.20) 3,546,061.75 609,810.29 

(คา่ใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 698,771.18 (1,525,288.25) (387,838.77) 

ก ำไรขำดทุนส ำหรับปี (6,155,498.02) 2,020,773.50 221,971.52 
หมำยเหตุ  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 ไอเจน มีมลูคา่ทางบญัชีเทา่กบั 125.18 บาทตอ่หุ้น) 
 
 นอกจากนี ้ภาระค า้การประกนัที่บริษัทค า้ประกนัให้กบัไอเจนวงเงินสินเช่ือ 145 ล้านบาท โดยค า้ประกนัตามสดัสว่น
การถือหุ้น บริษัทได้ด าเนินการส่งจดหมายเพื่อแจ้งการปลดภาระการค า้ประกันไปยังสถาบันการเงินแล้ว ฉบับลงวนัที่ 28 
มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ปลดภาระค า้ประกัน ทัง้นี ้หากมีความคืบหน้าเก่ียวกับการปลดภาระค า้ประกัน บริษัทจะ
ด าเนินการแจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการกู้ยืมเงินระหวา่งกนักบัไอเจน  
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ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณขนาดรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิสทุธิมีจ านวนเทา่กบั
ร้อยละ 4.08 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และเมื่อนับรวมกับขนาดรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 4.12 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
จึงไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ นอกจากนี ้
รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
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กำรได้มำซึ่งหุ้นสำมัญของบริษัท ไอเจน พำวเวอร์เทค จ ำกดั 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างการถือ

หุ้นกลุม่บริษัทไอเจน เอน จิเนียร่ิง จ ากดั (“ไอเจน”) ซึง่เป็นบริษัทร่วม โดยการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของ ไอเจน  จ านวน 1,080,000 
หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมลูค่า 270 ล้านบาท 
ให้กับบริษัท ไอเอสซี จ ากัด ซึ่งไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับบริษัท  และด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค 
จ ากดั (“IGPT”) จ านวน 686,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน มลูค่ารวมไม่
เกิน 246.47 ล้านบาท จากไอเจน นัน้ บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของไอเจน จ านวน 270 ล้านบาท มาช าระ
ค่าหุ้นสามญัของ IGPT ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 และภายหลงัจากการเข้าถือหุ้นเรียบร้อย
แล้ว IGPT จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

1. ลักษณะรำยกำร 
บริษัทจะด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของ IGPT  จ านวน 686,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 

40 ของทนุจดทะเบียน มลูคา่รวมไมเ่กิน 246.47 ล้านบาท จาก ไอเจน โดย IGPT ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสนิค้า Busduct 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มงานก่อสร้าง และตลาดมี
แนวโน้มการเติบโตสงู อีกทัง้ IGPT เป็นผู้ผลติรายเดียวในประเทศไทย 

 
2. คู่สัญญำที่ท ำรำยกำรและควำมสัมพันธ์ 

2.1 คู่สัญญำ 
ผู้ซือ้ : บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขำย : บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
 
2.2 ข้อมูลของผู้ขำย : บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท 
กรรมกำร 1. นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 
  2. นายทยัธวชั อินทรตลุ 
  3. นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู*   (กรรมการตวัแทนจากบริษัท) 
  4. นาย ถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ*        (กรรมการตวัแทนจากบริษัท) 
  5. พล.ต.ท. สมคิด บญุถนอม 
หมายเหตุ *ภายหลงัจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญของไอเจนแล้ว กรรมการบริษัทที่เป็นตวัแทน จะออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทของไอเจน  และจะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใน IGPT แทน 
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โครงสร้ำงผู้ถอืหุ้นของผู้ขำย 

 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

1 อิเลก็ทริค โซลชูัน่ส์ (เอส) พีทีอี ลมิิเต็ด* 702,001 26.00% 

2 บริษัท ไอเจนเนอเรชัน่ จ ากดั** 539,999 20.00% 

3 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 378,000 14.00% 

4 บริษัท ไอเอสซี จ ากดั 1,080,000 40.00% 

  รวม 2,700,000 100.00% 
บริษัทเคยถือหุ้นในไอเจนสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน  และด าเนินการขายหุ้นไอเจนออกทัง้หมดเมื่อวนัท่ี 27 

มกราคม 2563 
 
หมำยเหตุ   *บริษัทไม่มีข้อมูลผู้ ถือหุ้นของอิเล็กทริค โซลชูั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศ
สงิคโปร์ 
       ** ข้อมูลของบริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
กรรมกำร นายพีรยศ รุจิเทศ 

 โครงสร้ำงผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

1 นายพีรยศ รุจิเทศ 198,542 39.71% 

2 นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 168,333 33.67% 

3 นายทยัธวชั อินทรตลุ 88,125 17.62% 

4 นายสทิธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู 45,000 9.00% 

  รวม 500,000 100.00% 
 

ทัง้นี ้ไอเจนไมม่ีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องที่เข้าขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  

3. ข้อมูลของ IGPT 
วันที่จัดตัง้  18 พฤษภาคม 2559 
ทุนจดทะเบียน  140,000,000 บาท 
ประเภทธุรกิจ  ผลติและจ าหนา่ย Busduct 
กรรมกำร  1. นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 
   2. นายทยัธวชั อินทรตลุ 
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   3. นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู   (กรรมการตวัแทนจากบริษัท) 
   4. นาย ถิรพงศ์ ค าเรืองฤทธ์ิ       (กรรมการตวัแทนจากบริษัท) 
โครงสร้ำงกำรถอืหุ้น 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 
ก่อน MILL เข้ำถอืหุ้น หลัง MILL เข้ำถอืหุ้น 

จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

1 บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 714,000 51.00% 28,000 2.00% 

2 นายสนัติ เชาวนนัทกลุ 147,000 10.50% 147,000 10.50% 

3 อิเลก็ทริค โซลชูัน่ส์ (เอส) พีทีอี ลมิิเต็ด 434,000 31.00% 434,000 31.00% 

4 นายพีรยศ รุจิเทศ 105,000 7.50% 105,000 7.50% 

5 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน)                -                              -    686,000 49.00% 

  รวม 1,400,000 100.00% 1,400,000 100.00% 

 
 
งบกำรเงนิของ IGPT ย้อนหลัง 3 ปี 
 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด           30,000.00       5,510,213.29  44,344.19 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น      7,548,683.77       1,562,884.87  7,200.00 

สนิค้าคงเหลอืสทุธิ    25,886,523.92                           -    - 

เงินกู้ยืมให้แก่บริษัทใหญ่ - - 1,000,000 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั                536.50                 508.00  49.96 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    33,465,744.19     7,073,606.16  1,051,594.45 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ  374,319,046.13   308,280,467.50  - 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น         903,125.21                           -    - 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี      6,786,204.63       1,340,280.31  65,676.15 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัร - - 59,153,123.00 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สทิธิ    27,333,142.64       9,832,500.12  9,832,500.12 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น                557.96                   49.96  - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  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 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

หนีส้นิ    

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 228,297,404.03   152,323,021.72  - 
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 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอื่น    56,317,030.48       7,583,849.59  40,598.00 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    45,391,266.32                           -    - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  330,005,700.83   159,906,871.31  40,598.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                          -       37,772,025.00  - 

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน         131,808.58  -  - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน       131,808.58     37,772,025.00  - 

รวมหนีส้ิน  330,137,509.41   197,678,896.31  40,598.00 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุจดทะเบียน  140,000,000.00   140,000,000.00  140,000,000.00 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   140,000,000.00   135,072,586.00  70,311,876.00 

ลกูหนีค้า่หุ้น -  (846,986.00)  - 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น - - 13,124.00 

 ก าไร (ขาดทนุ)สะสม (27,329,688.65)  (5,376,992.26)  (262,704.58) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  112,670,311.35   128,848,607.74  70,062,295.42 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  442,807,820.76   326,527,504.05  70,102,893.42 

 
งบก ำไรขำดทุน 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 18 พ.ค. – 31 ธ.ค. 59 

รายได้จากการขายและบริการ            340,006.84                          -    -  

ต้นทนุขายและบริการ (8,494,168.79)                          -    -  

ก ำไรขัน้ต้น (8,154,161.95)                      -    -  

รายได้อื่น            478,814.70            50,899.75             4,996.27  

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย (560,985.22)                           -                            -    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (13,625,272.26)  (480,509.62)  (333,377.00)  

ต้นทนุทางการเงิน (5,537,015.98)  (5,959,281.97)                          -    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงนิได้ (27,398,620.71)  (6,388,891.84)  (328,380.73)  

(คา่ใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้         5,445,924.32       1,274,604.16           65,676.15  

ก ำไรขำดทุนส ำหรับปี (21,952,696.39)    (5,114,287.68) (262,704.58)  

หมำยเหตุ  IGPT สร้างโรงงาน เสร็จสิน้และเร่ิมผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ได้ในช่วงปลายปี 2561 
 

4. มูลค่ำสิ่งตอบแทน  
บริษัทจะด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของ IGPT  จ านวน 686,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 359.29 บาท รวมมลูค่า 246.47 ล้าน 

บาท (ณ 31 ธ.ค. 2561 IGPT มีมลูคา่ทางบญัชีเทา่กบั 80.48 บาทตอ่หุ้น) 
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5. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของไอเจน จ านวน 270 ล้านบาท มาช าระคา่หุ้นสามญัของ IGPT 
    

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
IGPT ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหน่ายสินค้า Busduct ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ ซึง่เป็นที่ต้องการ

โครงการขนาดใหญ่ในกลุม่งานก่อสร้าง และตลาดมีแนวโน้มการเติบโตสงูเนื่องจากเป็นที่รู้จกักนัโดยทัว่ไปของกลุม่ผู้ รับเหมา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนัประเทศในกลุม่เอเชียและแปซิฟิก มีกลุ่มประเทศก าลงัพัฒนาอยู่มาก จึงท าให้กลุ่ม
ภมูิภาคดงักลา่วเป็นตลาดใหญ่ของธุรกิจ Busduct  อีกทัง้ IGPT เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย และปัจจบุนั IGPT มีค าสัง่
ซือ้จากลกูค้าเข้ามาอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุและเงินปันผล ได้ในอนาคต 
    

ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ มีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 1.95 
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และเมื่อนบัรวมกบัขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 7.91 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ จึงไมเ่ข้าขา่ยรายการที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ นอกจากนี ้รายการดงักลา่วไมเ่ข้า
ขา่ยรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546  
 


