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ที่  MILL 012/2563 

วันที่  28 เมษำยน 2563 
 
เร่ือง การลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), การจดัตัง้บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

(เพิ่มเติมข้อมลู) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ได้
มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของบริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซลา่ร์”) จ านวน 9,999,998 หุ้น 
(มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมเป็นมลูคา่1,170 ล้าน บาท ให้กบั บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (“เม
กะวตัต์”) ซึง่ด าเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบริษัทจะเข้าลงทนุในเมกะวตัต์จ านวน
ไม่เกิน 700 ล้านบาท สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท  ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไม่มีความเก่ียวโยงกับ
บริษัท ทัง้นี ้การลดสว่นการถือหุ้นในสยามโซลา่ร์ เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท เนื่องจากปัจจุบนัสยามโซลา่ร์มีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ซึง่บริษัทต้องด าเนินการบริหารงานด้านธุรกิจพลงังานไฟฟ้าด้วยตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจหลกั
ของบริษัทที่เป็นธุรกิจเหล็ก ที่บริษัทมีความช านาญมากกว่า ดังนัน้ บริษัทจึงด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามัญของสยามโซล่าร์ 
ให้กบัเมกะวตัต์ และน าเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหุ้นดงักลา่ว กลบัเข้ามาลงทนุในเมกะวตัต์จ านวนไม่เกิน 700 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเมกะวัตต์จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยเมกกะวตัต์มี
แผนการลงทนุ เพื่อขยายธุรกิจการลงทนุในโครงการพลงังานไฟฟ้าไปยงัต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูค่าให้กบัเมกะวตัต์ และ
สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ไม่ต่างจากการถือหุ้นในสยามโซล่าร์โดยตรง   จากรายการดงักลา่ว สง่ผลให้สยามโซลา่ร์สิน้
สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
 
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของสยำมโซล่ำร์ 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 
สินทรัพย์ หน่วย : บำท หน่วย : บำท 

  สนิทรัพย์หมนุเวียน                 110,074,538                   83,613,417  

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน              1,610,713,939               1,419,961,811  

รวมสินทรัพย์              1,720,788,477               1,503,575,228  

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  หนีส้นิหมนุเวียน                 322,807,938                  448,095,040  

  หนีส้นิไมห่มนุเวียน              2,496,714,680               2,510,386,373  

  รวมหนีส้ิน              2,819,522,618               2,958,481,413  

  ส่วนของผู้ถอืหุ้น            (1,098,734,141)             (1,454,906,185)  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น              1,720,788,477               1,503,575,228  
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปี 2562 ส ำหรับปี 2561 

รายได้รวม                 410,830,150                  417,465,291  
คา่ใช้จา่ยรวม (รวมคา่ใช้จา่ยทางการเงิน)                 186,282,334                  303,881,089  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ                 224,547,816                  113,584,202  

หมำยเหตุ บริษัทไมม่ีเงินให้กู้ยืม ภาระค า้ประกนั และภาระพกูพนัอื่นๆ กบัสยามโซลา่ร์ 
  

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 าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน มีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 5.30 โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับขนาดรายจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา มีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 6.52 ตามเกณฑ์มลูคา่สิ่งตอบแทน จึงไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  นอกจากนี ้รายการดงักล่าวไม่เข้าข่าย
รายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 
  
 อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในเมกะวตัต์จ านวนไม่เกิน 700 ล้านบาท สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 
2,500 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของเมกะวตัต์ และการค านวณขนาดรายการได้มา
ซึง่ทรัพย์สนิ ดงันี ้ 
 
ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จ ำกัด 
วนัท่ีจดัตัง้  3 เมษายน 2563 
ทนุจดทะเบียน   1,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (จะด าเนินการเพิ่มทนุเป็น 2,500 ล้านบาท)  
ประเภทธุรกิจ  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กรรมการ   1. นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์* 

บริษัทจะเสนอบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตวัแทน ไมน้่อยกวา่สดัสว่นท่ีลงทนุ   
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2563 
  
 
 

 
 
 
อยู่ระหว่างเจราการร่วมทุน  บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลงั  ทัง้นีบ้ริษัทจะเข้าลงทนุในเมกะ
วตัต์จ านวนไม่เกิน 7,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่า
รวมไมเ่กิน 700 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 

ล ำดับ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 นาย ธรรมรัตน์ แสงจนัทร์         9,998  99.98% 
2 นางสาว ธญัชนก หอมหลาย               1  0.01% 
3 นาย ศภุกร รณะนนัทน์               1  0.01% 
 รวม      10,000  100% 
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หมายเหต ุ นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์ เป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ซึง่เป็นผู้ด าเนินการในการจดัตัง้บริษัทร่วม  
 

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 าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน มีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 3.17 โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนบัรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 4.62 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ นอกจากนี ้รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสม 
เนื่องจากการลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย โดยการจ าหนา่ยหุ้นสามญัของสยามโซลา่ร์ ท าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจาก
การขาย นอกจากนี ้การลงทนุในเมกะวตัต์ 700 ล้านบาท บริษัทน าเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหุ้นดงักลา่ว กลบัเข้ามาลงทนุในเม
กะวตัต์ ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของกิจการ อีกทัง้ ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทในอนาคต จากแผนการ
ขยายลงทนุไปยงัตา่งประเทศของเมกะวตัต์   
 
 
  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


