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ที่  MILL 033/2563 

วันที่  2 ธันวำคม  2563 
 
เร่ือง แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อ้างถงึ ข่าวแจ้งผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ท่ี MILL 012/2563 การลดสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), การจดัตัง้บริษัท 
เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 
ท่ี MILL 025/2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2563 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (“เมกะวตัต์”) จ านวนไมเ่กิน 700 ล้านบาท สดัสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท  ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีไมมี่ความเก่ียวโยงกบับริษัทนัน้   
 บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าท่ีเมกะวตัต์ลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์ม ซึ่งมีขนาดก าลงัการผลิต 
360 MWp ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัมณัฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยมีแผนการก่อสร้างช่วงแรกประมาณ 60 MWp ในปลายปี 2563 และคาด
ว่าจะเร่ิมซือ้ขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ  Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของรัฐาลพม่า  ในปี 2564 เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ได้ ทัง้นี ้ระยะเวลาก่อสร้างทัง้หมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 นัน้ ปัจจุบนั สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์มดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข เพ่ือขยายก าหนดระยะเวลาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานของรัฐบาลประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในประเทศพม่าตัง้แต่ช่วงต้น
ปี 2563 อีกทัง้ ทางรัฐบาลพม่ามีมาตรการปิดเมือง ตัง้แต่ 24 กนัยายน 2563 ถึง 21 ตุลาคม 2563 จึงท าให้เกิดความล่าช้าใน
การได้รับการแก้ไขสญัญาจากทาง EPGE สง่ผลท าให้แผนการก่อสร้างตามท่ีเคยคาดการณ์ไว้ต้องเลื่อนออกไป ทัง้นี ้หากมีความ
คืบหน้าของการเร่ิมก่อสร้างของโครงการโซลา่ร์ฟาร์ม บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 
 
สรุปสำระส ำคัญของสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
 
1. คูส่ญัญา ผู้ ซือ้ไฟฟ้า : Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)  

ผู้จ าหน่ายไฟฟ้า : Convalt Energy Myanmar Company Limited (“CEM”) 
2. วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 
3. การจ าหน่ายไฟฟ้า จ าหน่ายไฟฟ้าให้ EPGE รวม 300 MWp  
4. เง่ือนไขการจ าหน่าย ก าหนดจ าหน่ายไฟฟ้าภายใน 540 วนั นบัจากวนัท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกบัทางการเงิน

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้ากบัธนาคารพาณิชย์และพร้อมส าหรับการเบิกถอนเงิน  (ซึง่ปัจจบุนั
ยงัไมไ่ด้มีการลงนามในเอกสารทางการเงิน ก าหนดระยะเวลา 540 วนั จึงยงัไมไ่ด้เร่ิมนบั) 
แต่อย่างไรก็ตาม หากได้มีการลงนามในสญัญาทางการเงินแล้วและไม่สามารถจ าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามภายใน 540 วัน ตามข้างต้น โดยท่ีไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
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ความผิดของ EPGE  ทางโครงการยังมีระยะเวลาแก้ไข (Remedy Period) ท่ี ต้องรีบ
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนั นับแต่ ได้รับหนังสือจาก EPGE แจ้งว่า
เลยก าหนดการจ าหน่ายไฟฟ้าตามท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
อยา่งไรก็ตาม การแก้ไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอยูร่ะหวา่งการเจราจาขยายระยะเวลาการลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวกบัทาง

การเงินทัง้หมด (Financial Close Date) ซึง่เป็นการเจรจาก่อนท่ีเมกะวตัต์จะเข้าลงทนุในโครงการพลงังานแสงอาทิตย์อยูแ่ล้ว  
ทัง้นี ้CE M เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายประเทศพม่า มีสถานะเป็นบริษัทย่อยถือหุ้ นโดย 

Convalt Mandalay Solar Private Limited (“CMS”) จ านวนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ โดยเมกะวตัต์ จะเข้าลงทนุใน CMS ในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทได้
ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบอนญุาต และสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุโครงการไฟฟ้า เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจบุนัเม
กะวตัต์อยูร่ะหวา่งด าเนินการเข้าลงทนุใน CMS มลูค่าทัง้หมด 300,000,000 บาท   
  
ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จ ำกัด 
วนัท่ีจดัตัง้  3 เมษายน 2563 
ทนุจดทะเบียน  976,000,000 บาท ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  (จะด าเนินการ

เพิ่มทนุเป็น 2,500 ล้านบาท)  
ประเภทธุรกิจ  ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กรรมการ   1. นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์ 
   2. พลเอกชยัวฒัน์ สะท้อนดี  
   3. นายจกัร บญุ-หลง 
   4. นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั 
   5. นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์ 
   6. นายทวนัทว์ บณุยะวฒัน์ 
   7. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ      
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 3-เม.ย.-63 30-พ.ย.-631 จ ำนวนหุ้นตำมสัญญำร่วมทุน2 

จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

1 นายธรรมรัตน์ แสงจนัทร์ 9,998 99.98% - - - - 
2 นางสาว ธญัชนก หอมหลาย 1 0.01% - - - - 

3 นาย ศภุกร รณะนนัทน์ 1 0.01% - - - - 

4 MS. PUI MAN LEE - - 1,909,997 19.57% 3,130,000 16.58% 

5 บมจ. มิลล์คอน สตีล - - 4,000,001 40.98% 7,000,000 37.08% 

6 บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - - 2,850,001 29.20% 5,000,000 26.48% 

7 นายธนรัชต์ พสวงศ์ - - 1 0.00% 2,500,000 13.24% 

8 บมจ. บี จีสติกส์ - - 1,000,000 10.25% 1,250,000 6.62% 
  รวม 10,000 100.00% 9,760,000 100.00% 18,880,000 100.00% 
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หมำยเหตุ  1 บริษัท และ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ช าระเงินค่าหุ้นบางส่วนแล้ว จ านวน 400,000,000 
บาท และ 285,000,000 บาท ตามล าดบั (ช าระค่าหุ้นท่ีราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเมกะวตัต์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ
ช าระเป็น 975,000,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มอีกรวมกนั 913,000,000 บาท (ช าระค่าหุ้นท่ีราคาพาร์ 100 บาทต่อ
หุ้น) เพ่ือให้ทนุจดทะเบียนเป็น 1,888,000,000 บาท ตามสญัญาร่วมทนุ 

 
อย่างไรก็ตาม เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างเจรจาหาผู้ ร่วมทุนเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,500 ล้านบาท และอยู่

ระหว่างด าเนินการออกหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 2,500 ล้าน
บาท  
 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

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

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


